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Ágrip  

Þessi ritgerð fjallar um hernaðarlist Sunzi (Sun Tzu skv. eldri umritun) og 

þann þátt sem forn-Kínversk heimspeki hefur haft áhrif mótun hennar. Ritgerðin er 

einnig endursögn af því mikilvægasta sem að hernaðarlistin hefur upp á að bjóða. 

Talið er að textinn og þær aðferðir sem hann kenni hafi verið beitt víða um heiminn til 

að vinna hernaðarlega sigra, ástæðan fyrir velgengi hans er sú praktíska hugsun sem 

að er á bak við hann, ritgerðin sýnir fram á hvernig þessi hugsun skín í gegnum 

textann sem sýnir í raun og veru hvernig hægt sé að öðlast yfirhöndina með einföldum 

ályktunum og rétt hugsuðum ákvörðunum. Sunzi sagði að hernaður væri graf alvarlegt 

mál fyrir ríki og því væri mjög mikilvægt að vera sem best að í þeim málum. Í Kína á 

tímum Sunzis áttu sér stað hræðilegt borgarastríð og það leit út fyrir að þessi stríð 

tæku engan enda, það er því talið að Sunzi hafi tekið sig til og skrifað þessa 

hernaðarlist til þess að binda enda á það ástand sem að ríkti. Hernaðalistin inniheldur 

þrettán kafla um hvernig hægt sé að nota aðstæðurnar  til að vinna sigur úr bítum á 

skynsaman hátt. Ritgerðin varpar ljósi á hvernig þessi gamli texti sé enn góður og 

gildur í nútímanum þrátt fyrir að vera skrifaður fyrir nær 2.600 árum.       
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1. Inngangur 

Stríð breytist aldrei, aðeins háttur þess. Ástæður stríðs virðast ávallt vera þær 

sömu, barátta um hagsmuni, yfirráð landsvæða og auðlinda, græðgi og öfund, fáviska 

og misskilningur. Ef málamiðlanir ganga ekki eftir, þá taka menn til átaka og ofbeldis 

til að leysa ágreining sinn. Ástæður stríðs breytast eflaust seint, en tegundir og 

aðferðir hernaðar taka og hafa tekið stöðugum breytingum í tímans rás. Í gegnum 

aldirnar hefur þróun stríðs og þróun mannsins átt samleið, þar sem stríð og hernaður 

er eitthvað sem maðurinn hefur þurft að lifa við. Á leið sinni í gegnum söguna þá 

hefur maðurinn fundið nýjar og betri leiðir til þess að takast á við vandamál stríðs. 

Menn byrjuðu snemma að þróa nýjar leiðir til að heyja stríð og fundu upp sérstakar 

aðferðir sem að tryggðu þeim yfirburði í orrustum og um leið sigurinn. Einn af þeim 

sem að þróuðu þess konar aðferðafræði var hershöfðinginn Sunzi (Sun Tzu skv. eldri 

umritun) sem var uppi í kína á 6.öld f.Kr. Samtími hans einkenndist af mikilli 

upplausn og ófrið, og geisuðu þar langdregin stríð á milli ríkja sem börðust um 

yfiráðin í héruðum Kína. Þetta langvarandi stríðsástand fékk hann til þess að útbúa 

aðferð sem gæti tryggt sigurinn á fljótlegan og skynsaman hátt og þannig mögulega 

bundið fyrir endann á þessum hræðilegu átökum. Aðferð hans var byggð á hreinni 

praktík og sleppti öllum ríkjandi hugmyndum um heiður og mikilfengleika stríðs. Það 

eina sem skipti máli var að ná á fljótan hátt yfirhendinni og þannig vinna skjótan 

sigur, sama hvaða aðferðum væri beitt. Sunzi átti því að hafa samið þá þrettán kafla 

sem segja til á mjög skynsaman hátt hvernig mætti öðlast sigurinn með auðveldum 

útreikningum, og hverning mætti notfæra sér stöðu og fyrirliggjandi aðstæður 

umhverfisins til að yfirbuga andstæðing. Þessir þrettán kaflar eru betur þekktir sem 

hernaðarlistin eða einfaldlega sem Sunzi. Þessi ritgerð sýnir fram á hvernig þessi 

rúmlega tvöþúsund og sexhundruð ára gamli texti inniheldur aðferðafræði sem ennþá 

dag í dag má notast við til að leysa þau hernaðarlegu og jafnvel þau daglegu vandamál 

sem að skjóta upp kollinum, einnig segi ég hvernig kínversk heimspeki og 

hugsunarháttur hefur mótað aðferðina sem textinn byggir á. Ritgerðin inniheldur að 

auki endursögn á textanum sjálfum með útskýringum af því mikilvægasta sem að þar 

er að finna. Í lokaorðunum má svo finna dæmi úr mannkynssögunni þar sem 

aðferðum Sunzis hefur verið beitt á afdrifaríkan hátt til að bera sigur úr bítum, dæmi 

sem slík ýta undir þær röksemdir sem sýna hvernig ráðleggingar og heimspeki Sunzis 

séu ennþá góðar og gildar í nútímanum. 
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1.1 Aðferðin 

Í inngangi bókarinnar the Art Of War í þýðingu Thomas Cleary
1
 er sögð forn-

kínversk saga um þrjá bræður sem voru lækningamenn miklir og komnir af þekktri 

læknafjölskyldu. Lávarður einn hafði yngsta bróðirinn í sinni þjónustu og var sá sami 

talinn vera hinn færasti græðari og lækningamaður, hann var því víða þekktur í héraði 

sínu fyrir störf sín. Einn dag spyr lávarðurinn yngsta bróðurinn hver væri færasti 

læknirinn á meðal þeirra bræðranna. Læknirinn svaraði að þrátt fyrir að vera frægastur 

af þeim þá væri hann sjálfur alls ekki svo góður læknir þar sem hann þyrfti oft að 

framkvæma flóknar skurðaðgerðir og útbúa lyf gegn sóttum sem sjúklingar hefðu 

sýkst af. Hann sagði að eldri bróðir sinn væri í raun mun betri læknir en hann sjálfur, 

þar sem eldri bróðirinn læknaði veikindin á meðan þau voru ennþá væg og áður en 

þörf væri á frekari aðgerðum, nafn hans og frægð náðu því ekki lengra nema rétt 

innan næsta nágrennis þar sem hann bjó. Yngsti bróðirinn sagði ennfremur að eldri 

bróðir hans væri samt ekki færastur, heldur væri það í rauninni elsti bróðirinn, því að 

hann læknaði veikindin áður en þau náðu að taka sér form, nafn hans og frægð náðu 

því ekki lengra en rétt innan veggja heimilis hans. Þannig var bróðirinn sem var 

minnst þekktur langfærastur í læknislistinni, því hann þurfti að gera sem minnst til að 

sigrast á erfiðleikunum. 

Þann boðskap sem draga má af þessari sögu er sá að því minna sem á 

læknislistinni er þörf því betra. Einnig segir sagan að ekki sé allt sem sýnist, þar sem 

ef einhver verður frægur fyrir að leysa stórt vandamál þá þarf ekki endilega að vera að 

sá aðili hafi verið hæfastur í að leysa þann vanda. Það má því spyrja; hvar og hvernig 

byrjaði vandamálið? Stækkaði vandamálið með tímanum? Hefði verið hægt að leysa 

það áður en það varð að eiginlegu vandamáli? Það sem sagan segir er að sá sem er 

hæfastur er sá sem tekst á við vandamálin á meðan þau eru ennþá smávægileg, sá sem 

er góður í að sjá út og gera grein fyrir afleiðingum og orsökum, sá sem er fljótur í að 

koma hlutum í kring eða koma í veg fyrir þá. Til þess að geta þetta þarf að nota 

ákveðna tegund skynsemi, sem byggist á heimspekilegri praktík og notagildi, sem oft 

má finna í forn-Kínverskum fræðum. Sunzi skrifaði textann um stríðslistina til þess að 

benda á þau atriði sem væru nothæf í að vinna bug á þeim vandamálum sem spretta 

                                                           
1
 Thomas Cleary, The Art of War (Boston & London; Shambala, 2005), inngangur úr bókinni. 
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upp í stríðsrekstri og öðrum baráttum lífsins, þessi atriði eru aðallega byggð á 

þesskonar skynsemi en ekki aðeins einfaldri útsjónarsemi. Skynsemi forn-Kínverja 

gekk eflaust út á það að koma sjálfum sér inn í „ferlið“ eða það sem kalla mætti dao. 

Þetta er eiginlega spurning um að ná einhvers konar sambandi eða tengingu við 

veruleikann sem við lifum í, vinna með flæði lífs og aðstæðna í þeim tilgangi að finna 

út praktíska hagnýtingu úr því. Þessi heimspekilega ferlishugsun felst þannig í því að 

vinna frekar með flæðinu (heiminum) frekar en á móti því og þannig áorka sem mest 

fyrir sem minnst erfiði. 

 En þá má aftur spyrja; hvernig tengist sagan af læknunum þremur þessum 

atriðum varðandi stríðslist og læknislist? Jú, læknislistin og stríðslistin eru kannski 

ólíkar iðjur á margan hátt en innan þeirra gilda sömu meginaðferðir sem tryggja 

árangur, það er að læknislistin og stríðslistin snúast báðar um að finna hæfustu 

aðferðirnar til að tryggja það að sem minnst þörf sé á hvoru tveggja. Hliðstæður 

stríðsrekstrar og læknislistar eru í þessu tilliti þær að því minni þörf sé á hvoru tveggja 

því betra. Því minna sem þarf að heyja stríð því betra, enda eru stríð mjög 

kosnaðarsöm, skapa mikla óreiðu í samfélaginu og hafa oftast hræðilegar afleiðingar í 

för með sér. Því er augljóslega best að hafa stríð sem styst eða helst komast algjörlega 

hjá því að fara í stríð. Hið sama gildir um læknisfræðina: því minna sem á henni er 

þörf því betra. Flóknar aðgerðir og lyf geta oft bæði skaðað fólk og jafnvel leitt til 

dauða, og þá sérstaklega í fornöld þegar texti Sunzi var ritaður og læknisfræðin var 

mjög frumstæð og óáreiðanleg. Með því að verja sig gegn sjúkdómum og líkamlegum 

skaða, þ.e. með því að lifa heilsusamlegu líferni, stunda þjálfanir og styrkingar af 

ýmsu tagi og með því að forðast skaða, þá ætti að vera sem minnst þörf á lækningum. 

Þetta er í samræmi við það sem Sunzi segir í byrjun fjórða kaflans í textanum þar sem 

hann talar um að lagnir stríðsmenn byrjuðu á því að tryggja eigin ósæranleika
2
 og 

biðu svo eftir því að koma auga á særanleika óvinarins áður en ráðist væri til atlögu. 

Hann segir einnig að þeir sem voru lagnir stríðsmenn voru þeir sem unnu auðvelda 

sigra, en ekki þeir sem reyndu með heppni eða með beinu afli að vinna bug á 

andstæðingum sínum. Sunzi sagði enn fremur að sigurinn eða öllu heldur útkoma 

orrustunnar gæti oftast verið ákveðinn fyrirfram áður en raunverulegar orrustur eða 

átök áttu sér stað. Þannig að þeir sem væru vissir um að þeir myndu vinna, þeir sem 

                                                           
2
 E. Invulnerability.  



4 

 

þekktu eigin styrkleika, þekktu veikleika andstæðinga sinna og notuðu þá gegn þeim, 

væru þeir sem myndu bera sigurinn af hólmi. 

 Gömul rómversk aðferð sem kallast divide et impera eða einfaldlega að deila 

og drottna  minnir óneitanlega á þá aðferð og skynsemi sem verk Sunzi byggja á. 

Aðferð þessi, sem felst í að taka stærri og flóknari vandamál og brjóta þau niður í 

mörg minni og auðveldari vandamál og leysa síðan vandamálin hvert af öðru fyrir sig, 

er skynsemi sem byggir á smættarhyggju. Þessi tegund af skynsemi má vel tengja 

kínversku hugsunarhefðinni, þar sem smættarhyggja og ferlishugsunin er einskonar 

grundvöllur sem vinna má út frá. Þessari aðferð má beita á mörgum mismunandi 

sviðum og virkar sérstaklega vel í hernaði þar sem andstæðingur getur verið nær 

ósigrandi sem stærri heild en auðveldlega bugaður ef honum er sundrað á marga vegu 

í litla hluta. Rómverjarnir notuðu þessa hernaðaraðferð í Gallíu og víða annars staðar 

þar sem óvinir þeirra reyndust þeim ofviða.
3
 Rómverjarnir stofnuðu til erja á milli 

ættbálka í Gallíu og sundruðu þeim þannig í sundur og í minni heildir og unnu síðan 

bug á hverjum og einum fyrir sig. Þar sem óvinir Rómar stóðu ekki lengur saman 

gegn Róm, þá var mun auðveldara fyrir Rómverja að brjóta á bak aftur þá mótspyrnu 

sem varð á vegi þeirra í landvinningaleiðangrum þeirra í Gallíu. Með sambærilegum 

hætti lagði Sunzi til að maður ætti að leysa vandamálin á meðan þau væru ennþá 

smávægileg, gera hlutina á meðan þeir væru ennþá auðveldir, annars gæti manni 

reynst erfitt að leysa vandann þegar hann verður stærri og meiri.  

2. Kínversk heimspeki og þáttur hennar í hernaðarlist Sunzi 

Á meðal þekktustu fornrita Kínverja eru án efa Stríðslistin (Art of War) eftir 

Sunzi (Sun Tzu) og Daodejing eða Bókin um Veginn eftir Laozi (Laó Tse) sem er rit 

um stjórnarhætti eða pólitík. Þessi rit hafa verið túlkuð á marga vegu, en forn-kínversk 

rit eru meðal annars mjög sérstök að því leyti að þau eru torræð og því margtúlkanleg. 

Eitt af því sem hafði mikil áhrif á Sunzi og mótaði texta hans var þáttur kínverskrar 

heimspeki. Aftur á móti hefur hinn vestræni heimur átt í miklum erfiðleikum með að 

meðhöndla kínverska heimspeki. Sumir vestrænir heimspekingar hafa jafnvel gengið 

svo langt að segja að hugsun Kínverja til forna sé ekki réttnefnd heimspeki á meðan 

                                                           
3
 Gaeius Július Ceasar notaði þessa aðferð meðal annars þegar hann sölsaði undir sig Gallíu á 

árunum 58 – 51 f.Kr.  
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aðrir lofa hana og segja hana samræmast hugmyndum vestrænna heimspekinga eða þá 

að hún sé algjörlega sér á báti. Heimspekingurinn Georg Wilhelm Friedrich Hegel var 

einn þeirra sem sögðu að kínversk heimspeki væri ekkert merkileg, og kallaði hana 

ekki einu sinni heimspeki heldur einskonar hjátrú. Ástæðan gæti verið sú að hann 

nennti ekki að kynna sér hana nógu vel sjálfur eða þá að hann hafði fengið mjög 

lélegar þýðingar af kínverskum fræðum, einnig virðist vera sem skortur á sértekningu 

hafi verið honum þyrnir í auga.
4
 Samt sem áður eru nokkur atriði í heimspeki Hegels 

sem samræmast kínverskum hugmyndum. Til dæmis í riti Hegels, Fyrirbærafræði 

andans (Phänomenologie des Geistes), þá kannar hann eðli og þróun andans. Þar 

sýnir Hegel hvernig hann þróast í gegnum ferli sem einkennist af innri mótsögnum, 

það er þegar jákvæðir og neikvæðir kraftar takast á. Þetta mætti bera saman við hinar 

kínversku kenningar um yin og yang, þar sem víxlverkun andstæðnanna móta 

jafnvægi náttúrunnar í stöðugu ferli sínu eða því sem kalla mætti dao. Hegel og 

kenningar hans geta verið keimlíkar þeim hugmyndum forn-Kínverja um að 

heimurinn taki sér stöðugum breytingum eftir tilhneigingum og ferlum aðstæðnanna. 

Hugtakið dao virðist vera kínverskt fyrirbrigði sem lýsir ekki aðeins þróun og mótun 

andans heldur alls heimsins og að það sé hægt að svipta hulunni af leyndardómum 

heimsins og skilningnum á honum
5
. Þannig það getur reynst vandasamt verk að líkja 

tveimur ólíkum menningarheimum saman, sérstaklega þar sem það eru til margar 

heimspekistefnur í kínverskri heimspeki. Daoismi og konfúsismi voru hvað 

áhrifamestar um og eftir miðbik Zhou-veldisins sem var til á 11. til 3. öld f.Kr. 

Daoismi byggir hugmyndafræði sína meðal annars á hugmyndum Laozi, sem hefur 

verið talinn samtímamaður Konfúsíusar, en hann skrifaði Daodejing (Taó-te-king) 

sem hefur verið gefinn íslenski titillinn Bókin um veginn. Laó Tse skrifaði ritið þannig 

að það mátti skilja það á marga vegu og í sambandi við mörg viðfangsefni, þannig eru 

til margar túlkanir og útfærslur af hugmyndum hans. Þetta sést vel þar sem dao hefur 

verið þýtt á marga mismunandi vegu, t.d. lögmál, grundvallarregla, kenning, 

stjórnsýsla, stefna, ferli, farvegur,uppruni, líf eða eining og heild.
6
 Meginhugmyndin 

                                                           
4
  Geir Sigurðsson, „Erindi Konfúsíusar við samtímann,“ Hugur 20 (2008): 8. (Geir Sigurðsson 

ræðir við Henry Rosemont Jr). 

5  Sama rit, 15.  

6
  Ragnar Baldursson, „Ferlisfræði öldungins og aðgerðalausar athafnir,“ Hugur 20 (2008): 37. 
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er samt sú að dao gangi út á það að sýna fram á náttúrulega eiginleika yin og yang 

sem eru ólíkir hættir ferlisins sem með víxláhrifum leitast ávallt við að halda jafnvægi 

í eilífri hringrás náttúrunnar. Úr þessu verður til hið stanslausa veraldlega flæði sem 

texti Sunzi styður sig mikið við. Grundvallarhugmyndin er sú að nýta sér flæði 

heimsins til að koma sínu fram með því að vinna með flæðinu frekar en á móti því. 

Hins vegar er konfúsismi byggður á kenningum Konfúsíusar (Kongzi) sem boðaði 

nýja túlkun á gömlum sjónarmiðum og hugsunarhætti sem tæki þá mið af þeim 

aðstæðum sem voru á þeim tíma. Konfúsísk heimspeki gekk út á að tileinka sér þá 

gömlu siði sem voru ríkjandi á tímum Zhou-veldisins (1045 – 256 f.Kr.) en laga þá að 

þeim breytilegu aðstæðum sem kæmu í framtíðinni. 

2.1 Hörmungar stríðs og praktískur hugsunarháttur 

Kínversk heimspeki hefur oft verið kennd við praktík eða við uppbyggilegar 

strategískar aðferðir, af því mætti segja að kínversk heimspeki kenni ákveðna hugsun 

sem á að framkvæma praktíska hegðun. Því hefur verið haldið fram að texti Sunzi sé 

einskonar fyrirmynd fyrir hagnýta kínverska heimspeki þar sem textinn kenni einmitt 

þannig hegðun.
7
 Kínversk heimspeki snýst þannig í rauninni um það hvernig megi fá 

það mesta úr þeim aðstæðunum og þeim manneskjum sem eru til staðar.
8
 Franski 

fræðimaðurinn François Jullien talar einnig um að kínversk heimspeki snúist um að 

finna eðli og virkni aðstæðnanna í þeim tilgangi að finna út hagnýtingu þeirra hluta 

innan ferlisins
9
. Það er hægt að finna svipaðar kenningar í bæði daoisma og 

konfúsisma, þar sem báðar stefnur kenna ákveðna æskilega hegðun þar sem leitað er 

að fljótum og öruggum leiðum til að leita lausna á allskyns vandamálum. Þessar 

stefnur leiða saman þá hagnýtu kosti sem gera manni kleift að hafa stjórn á lífi sínu. 

Það má segja að þessi heimspeki hafi verið einskonar arfleifð þess tíma þegar hún var 

fundin upp, þeim miklu ófriðar- og hörmungartímum sem kölluðust tími hinna 

stríðandi fylkja (Warring states period) sem stóð yfir á árunum 475 til 221 f. Kr. Út af 

þessum átökum og upplausnarástandi varð samfélagið í forn-Kína rotið að innan, 

siðgildin og breytni manna voru orðin brengluð, hugsunarháttur almúgans varðandi 

                                                           
7
  Geir Sigurðsson, „Defeatists, Cynics and Pragmatist,“ The Birth of Philosophy from the Spirit 

of War, ritstj. Hans-Georg Möller og Günter Wohlfart (Berlin: Parerga, 2008) 72. 

8
 Sama rit, 70.  

9
 François Jullien, The Propensity of things. (New york: Zone Books, 1995), 15. 
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lífið og tilveruna var orðin neikvæður og menn hugsuðu aðeins um eigin hag og 

gróða.
10

 Fólk var hætt að koma öðrum til aðstoðar án þess að fá peningalega eða 

efnislega umbun fyrir. Ástæðurnar fyrir þessu gátu verið margar, en líklegast er það 

aðstæðunum að kenna þar sem eðli manna mótast oftast af þeim aðstæðum sem þeir 

lifa við, einnig gleyma menn sér og finna afsakanir fyrir slæmri hegðun sinni í því 

umhverfi og aðstæðum sem þeir umgangast. Aðstæður stríðs og ófriðar höfðu þannig 

orsakað það rotna samfélag sem menn bjuggu við, ákveðin svartsýni var ríkjandi í 

samfélaginu sem leiddi af sér einskonar uppgjafarhyggju (defeatism)
11

 sem 

einkenndist af því að fólk var byrjað að einangra sig frá umheiminum þar sem engin 

betri framtíð virtist vera í augnsýn. Konfúsíus áleit þessa uppgjafarhyggju vera mikla 

hindrun í að endurmóta stöðuleika samfélagsins,
12

 þar sem erfitt var að sannfæra fólk 

um von um betri framtíð. Þetta voru einmitt þau meginvandamál sem konfúsismi og 

daoismi beittu sér fyrir að lagfæra, það sárvantaði einhverskonar lausn og nýja tegund 

af bjartsýni sem gæti endurbyggt traust manna á samfélaginu á nýjan leik. Konfúsíus 

og eftirmaður hans Mensíus héldu því fram að lausnina væri að finna í 

sjálfshvatningu, eða þeirri leið sem myndi gera einstaklinga að einhvers konar 

fyrirmyndarpersónum (junzi).
13

 Þessi hugmynd um sjálfshvatningu var byggð á því að 

eðli og geð manna fælist í því að leitast eftir því sem væri gott í sjálfu sér,
14

 og þeir 

sem næðu að laga sig að aðstæðunum með því að leggja hart að sér í bæði námi og í 

dyggðugu líferni, myndu vera sigursælastir í lífinu. Með því að nota aðstæðurnar sér í 

hag og beita þeim á þann hátt svo hægt sé að lifa af, þá gæti maður mögulega komist í 

betri stöðu í lífinu. Texti Sunzi inniheldur ákveðna heimspeki sem kennir hvernig 

mögulega megi binda enda á þess konar ástand ófriðar, heimspeki sem kenndi að það 

ætti að hætta að hugsa um stríðsiðjuna sem einskonar heiðursathöfn eða sem eitthvað 

mikilfenglegt. Textinn var þannig skrifaður til að finna leið til að binda enda á stríðin 

á milli þessara stríðandi fylkja, með því að vinna þau á skjótan og skilvirkan hátt. Til 

                                                           
10

 Geir Sigurðsson, Defeatists, Cynics and Pragmatists. 73. 

11
 Sama rit, 73. 

12
 Sama rit, 75. 

13
 Sama rit, 75. 

14
 Sama rit, 76. 
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þess að vinna stríð þá þarf að skilja grundvöllinn á bak við gang þeirra og þessi texti 

er einmitt ætlaður til þess að kenna það. Það mætti jafnvel ganga svo langt að segja að 

texti Sunzi sé einskonar heimspekilegtilraun til að hefja sig yfir stríð,
15

 og að 

raunveruleg stríðslist sé þannig listin að hefja sig yfir stríð. 

2.2 Verkun Shi og tilhneiging hluta 

François Jullien segir þróunina á bak við hernaðarlistina í forn-Kína hafa farið 

langt fram úr sínu viðfangi, það er hernaðarlistin væri í raun kominn á svið 

heimspekilegrar hugleiðinga þar sem reynt var að íhuga hvernig mætti raða 

veruleikanum upp á röklegan hátt samkvæmt daoisma. Þar sem stríð og ofbeldi eru 

svið mikilla óreiðu og ófyrirsjáanleika þá héldu kínverskir hugsuðir því fram að hægt 

væri að koma á einhverskonar reglu á hernað svo hægt væri að hafa einhverja stjórn á 

stríðum, líklegast í þeirri von um að getað minnkað skaða þeirra og jafnvel stjórnað 

útkomu stríða mun betur.
16

 Jullien segir þannig að aðalhlutverk hershöfðingja sé að 

reikna út fyrirfram alla þá þætti og möguleika sem gætu framkallað þær fýsilegu 

aðstæður sem væru hagstæðastar fyrir hann og her hans.
17

 Góður hershöfðingi reiknar 

þannig út hvernig sigrinum sé náð áður en orrustan sjálf er háð. Jullien segir stríð vera 

eins konar ferli sem feli í sér þau nátturulegu öfl og krafta sem eru samtvinnuð, og 

sigurinn sé þannig nauðsynleg afleiðing sem sé ákvarðaður út frá þeim aðstæðum og 

þeim orsökum sem eru fyrir hendi. Hann leggur út frá hugtakinu shi (Shih), eða 

verkun
18

, sem táknar þá stöðu eða þær aðstæður sem hershöfðinginn sé undirgefinn. 

Jullien segir að shi sé eiginlega það undirstöðuatriði sem textinn byggir á en hann 

útskýrir shi sem eins konar flæði eða verkun náttúrunnar og eiginleika hennar, einnig 

sem víxláhrif hins jákvæða (yin) og hins neikvæða (yang). Shi er ekki hugtak sem er 

aðeins hægt að nota í hernaðarlegum tilgangi, heldur er einnig sem leiðarljós eða 

viðmið til að takast á við sjálfa tilveruna og á ferðalaginu í gegnum lífið. Það má 

útskýra shi betur með því að bera það við eiginleika vatns, sem getur með fallkrafti 

sínum fært til stórgrýti og hnullunga, sem þýðir það sé hægt að nota þessa eiginleika 

                                                           
15

 Geir Sigurðsson, Defeatists, Cynics and Pragmatists. 71. 

16
 Jullien, The Propensity of things, 26. 

17
 Sama rit, 26.  

18
 Jullien talar um shi sem einskonar verkun eða sem enska orðið efficacy.  
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sér í hag, t.d. hægt er að beisla orku vatns með því að stífla ár og stöðva flæði þess um 

stund og leysa síðan úr læðingi þann kraft sem myndast þegar það tekur að streyma í 

miklu magni niður hæðir og hóla. Með því er t.d. hægt að sitja fyrir andstæðingum 

sínum með því að lokka þá í gildrur og svo brjóta stífluna þegar tíminn er réttur og 

þannig sveipa herjum andstæðingsins burt. Sunzi ræðir þetta einnig í fimmta kaflanum 

sínum í textanum þar sem hann líkir beislingu vatnskrafts við það að draga 

bogastrenginn á krossboga (lásboga) og svo hleypa af honum þegar tíminn er réttur. 

Þetta er kallað shi, og er rétt tímasetning eitt af undirstöðuatriðum þess. 

Bogamaðurinn fær þannig lánaðan þann kraft sem boginn getur framkallað og sleppir 

honum síðan til þess að skjóta örinni og drepa óvininn. Jullien bendir einnig á að 

tilhneiging
19

 hluta einkennist einnig af því formi sem þeir eru í, ef steinn er kassalaga 

þá rúllar hann illa, en ef það er hægt að brjóta hornin á steininum þá mun hann rúlla 

betur. Þannig að shi þarf ekki endilega að vera fastur eiginleiki hluta þar sem það má 

oft móta þá til að þjóna ýmiss konar tilgangi, t.d. með að byggja varnir eða útbúa 

umsátur í hæðum þar sem rúllað er niður steinum og trjádrumbum á óvininn. Það sem 

Jullien er að segja er að shi tákni í raun þau fyrirbæri og frumefni heimsins eins og 

vatn, vind, eld og jörð sem öll er samtvinnuð í eitt samanlagt flæði heimsins sem 

veruleikinn er mótaður af. Sunzi byggir texta sinn mikið á þessum hugmyndum um að 

nota flæði heimsins til að sigrast á andstæðingum. Til þess að komast áfram í 

heiminum þá sé gott að nota þá möguleika sem skapast af þeim fyrirbærum og 

eiginleikum náttúrunnar sem móta þær aðstæður sem við hrærumst í.  

Til þess að útskýra shi betur þá er hægt að líta á það sem Roger Ames segir um 

texta Sunzi.
20

 Ames segir að shi tákni einskonar herkænskulegan kost
21

 og telur shi 

vera lykilhugtakið í textanum. En hann segir það sé alls ekki nógu vel skilgreint með 

aðeins tveimur orðum, heldur segir hann shi vera flókið fyrirbæri sem sé partur af 

ákveðinni kínverskri hefð, sem gerir hugtak á borð við þetta ekki auðtúlkanlegt þar 

sem viðfang þess spanni yfir mjög vítt svið. Það er þannig ekki hægt að skilja 

hugtakið shi á aðeins einn veg þar sem margar merkingar komi til greina. Það er því 

                                                           
19

 E. Disposition. 

20
 Roger Ames, The Art of Warfare (Bandaríkin: Ballantine Books, 1993) 72. 

21
 E. Strategic advantage. 
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aðeins hægt að setja það í samhengi við þau viðföng sem um er að ræða hverju sinni. 

Hugtakið shen sem merkir meðal annars guðdómleika
22 

og á annað borð mannlegan 

andleika
23

 er annað hugtak sem hefur margs konar merkingareiginleika eins og 

hugtakið shi. Það er hentugast að útskýra þessi hugtök með því móti að segja þau 

innihaldi ákveðna þyrpingar eða klasa af merkingum.
24

 Ames útskýrir klasann á bak 

við merkingu shi með því að greina fjóra undirklasa merkingar:  

1. Tegund, aðstaða, kringumstæður, ástand. (Aspect, situation, circumstances, 

conditions.)  

2. Tilhneiging, stelling og lögun. (Disposition, configuration, outward shape.)  

3. Kraftur, áhrif, skriðþungi, vald. (Force, influence, momentum, authority.) 

4. Herkænskulegur kostur, kaup og nytsemi. (Strategic advantage, purchase.)
25

  

 

Eins og sést með því að skoða þessa dálka þá hefur shi margar mögulegar 

merkingar á bak við sig. Merkingin sést í samræmi við þær aðstæður sem shi er sett í 

samhengi við og þá sést hvað það merkir, t.d. ef shi er sett í samhengi við steina þá er 

hægt að sjá að shi steina er hægt að bera saman við þriðja dálkinn hjá Ames, þar sem 

kraftur, áhrif, skriðþungi og vald einkenna merkinguna. Steinar geta haft ákveðinn 

„kraft“ og fært aðra hluti til, eyðilagt þá með „áhrifum“ sínum, rúllað og myndað 

„skriðþunga“ og skapað ákveðið „vald“ sem önnur fyrirbæri og hlutir beygja sig 

undir. Þannig er hægt að notfæra sér shi steina og annara fyrirbæra til að ná fram 

herkænskulegum yfirburði. Ames tekur dæmi af krossboga þar sem shi hans ákvarðast 

af þeim aðstæðum sem krossboginn er í, þar sem dreginn strengur á krossboga með ör 

geti markað þann herkænskulegan kost sem felst í því að hægt sé að drepa óvin úr 

lengri fjarlægðum frekar en fást við hann í návígi. Ames segir að shi sé byggt á 

gamalli kínverskri heimsmynd þar sem heimurinn sé viðstöðulaust að taka breytingum 

í samræmi við aðstæður og tilhneigingar hlutanna innan hans. Þessar stanslausu 

breytingar aðstæðna og tilhneigingar hluta eru tengdar við þau áhrif sem hlutir hafa á 

                                                           
22

 E. Divinity. 

23
 E. Duman spirituality. 

24
 Ames, The Art of Warfare, 73. 

25
 Sama rit, 73.  
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hvor aðra, alveg eins og þar sem tilhneigingar og ástand hluta setja skilyrðin fyrir 

manns eigin.
26

 Það má því skoða þetta með hliðsjón af daóisma þar sem allt er í 

stanslausu flæði og þar sem andstæðurnar móta heiminn eins og hann er. Í daóisma er 

breytingaferlið í stöðugri rás sem segja má að sé „mælt“ með andstæðupólunum yin 

og yang og öllu því sem þau standa fyrir
27

. Líkt og forngríski heimspekingurinn 

Herakleitos
28

 sagði, þá er heimurinn og allt í honum sífellt að taka breytingum, 

heimurinn „er“ þannig ekki, heldur er hann alltaf að „verða“, og með því að taka 

breytingum þá helst heimurinn í jafnvægi eða það sem hann kallar logos. Sunzi hefur 

eflaust haft sams konar heimsmynd í huga þegar hann gerði textann, þar sem hann 

notar þessa hugmynd til að gera grein fyrir möguleikanum á því að geta séð fyrirfram 

og áætlað hvað muni gerast næst, hliðstætt þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi, og til 

þess að geta notfært sér þær aðstæður og þann sveigjanleika sem shi gefur af sér til að 

öðlast herkænskulega yfirburði. 

3. Texti Sunzi 

Fyrsti kaflinn í texta Sunzi fjallar um það hvernig mikilvægt sé að ná 

heildarmyndinni, svo að hægt sé að öðlast þá heildarsýn sem sé nauðsynleg svo hægt 

sé að reikna út útkomu stríðs, eða til að sjá hvort það sé raunverulega æskilegt að fara 

í stríð. Einnig þjónar þessi kafli hinum tólf köflunum sem einskonar yfirlitskafli eða 

inngangur. Ég ákvað því að endursegja fyrsta kaflann nokkurn veginn allan á íslensku 

og notaði til þess margar enskar útgáfur af textanum.
29

 Í rauninni fjallar allur texti 

Sunzi um mikilvægi þess að öðlast góða heildaryfirsýn og gera sér grein fyrir þeim 

hindrunum og vandamálum sem þarf að vinna bug á þegar haldið er í stríð eða þegar 

stefnir í átök. Einnig mun ég taka fyrir hina tólf kaflana hvern fyrir sig og endursegja 

og útskýra það mikilvægasta sem ég tel þar sé að finna. Eins og sést er í texta Sunzi 

mikið um upptalningar á þáttum og skilyrðum sem gefa vísbendingar um gang stríðs, 

                                                           
26

 Ames, The Art of Warfare, 76. 

27
 Sama rit, 77. 

28
 Herakleitos (540 –  480 f. Kr) var grískur heimspekingur og var frá Ephesus í Jóníu þar sem nú 

er Tyrkland. Hann var m.a. þekktur fyrir kenningu sína um að ekki væri hægt að stíga tvisvar í sömu 

ána þar sem heimurinn tæki sífelldum breytingum. 

29
  Við þýðingar á fyrsta kaflanum notaðist ég við fjórar enskar þýðingar af textanum eftir 

Thomas Cleary, J. H. Huang, John Minford og Yuan Shibing.  
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svo virðist sem hann sé mjög hrifinn af tölunum fimm og níu þar sem flestar 

upptalningarnar eru í þeim fjölda. Það skal hafa í huga að textinn er skrifaður í 

samræmi við þá tegund hernaðar sem var iðkuð þegar að hann var skrifaður, þannig 

sumir þættir í honum er án efa úreltir og varla sambærilegir við nútíma hernað. 

3.1 Herkænskulegt mat 

Í fyrsta kafla textans, sem ber titilinn „Herkænskulegt mat“,
30

 tekur Sunzi fram 

að stríð séu mjög alvarleg mál og því sé ráðlegt fyrir ríki að vera vel að sér í 

hernaðarmálum. Sunzi segir þetta vera einfaldlega spurningu um líf eða dauða, að lifa 

af eða farast, þrauka eða verða útrýmt. Því sé þörf á að skoða vandlega þessi mál og 

það með hinni ýtrustu nákvæmni. Sunzi setur fram fimm grundvelli sem ber að hafa í 

huga varðandi skipulagningu og undirbúnings stríðs. Þessir fimm grundvellir eru 

aðferðin (ferlið), veðurfar (himinn), landslag (jörðin), stjórnun (leiðsögn og forusta) 

og agi.
31

 Aðferðin fjallar um það samband sem menn hafa við drottnara sinn,
32

 að vera 

einhuga um að ná því markmiði sem drottnarinn stefnir að, að fólkið hafi sömu 

markmið og sá er ræður ríkjum. Því ef vilji fólksins er ekki til staðar þá er ekki hægt 

að framkvæma það sem þarf. Þetta þýðir að bæði fólkið og stjórnendur þess verða að 

vera tilbúin til að lifa og deyja í sameiningu án þess að hafa áhyggjur af þeim hættum 

sem verða á leiðinni. Þetta kann að reyna á vinsældir drottnarans meðal þegna sinna. 

Veðurfar eða himinn vísa til náttúrulegra andstæðna umhverfisins í breytingaferli sínu 

sem tákngert er með andstæðuparinu yin og yang og ýmsum útfærslum þess, t.d. heitt 

og kalt og árstíðahringnum, vetur, vor, sumar og haust. Breytingar á árstíðum og 

veðurfari hafa gífurleg áhrif á aðstæður og gang stríðs. Landslag eða „jörðin“ er 

einnig mikilvægt að hafa í huga, þar sem mismunandi landslag, fjarlægðir og 

aðstæður einstakra svæða hafa einnig áhrif á gang stríðs. Landslagssvæði geta verið 

margs konar, há og láglend svæði, örugg og hættuleg svæði og einnig opin og lokuð 

                                                           
30

 Til eru fjölmargar enskar þýðingar  textans og því sömuleiðis margar útgáfur af titlum kafla 

hans, fyrsti kaflinn er oft kallaður strategic assessments, making plans eða estimates. Mér fannst 

herkænskulegt mat henta ágætlega sem þýðing yfir á íslensku.  

31
 Á ensku eru þessir fimm grundvellir; The way, heaven (weather), earth (terrain), command 

(leadership) og discipline.  

32
 Á þeim fornu tímum sem Sunzi lifði voru miklir hernaðartímar þar sem upplausn ríkti í 

keisaraveldinu sem hafði sundrast í fjölmörg smærri ríki er börðust innbyrðis. 
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svæði. Svæði sem þessi geta bæði verið góð eða slæm svæði háð aðstæðum og gangi 

stríðs. Ef óvinurinn er á undanhaldi og heldur inn í lokað svæði þá kemst hann ekki 

aftur út; hins vegar ef maður er sjálfur á undanhaldi þá er án efa gott að fara á opin 

svæði svo að óvinurinn nái ekki að króa mann af. Loks er um að ræða það sem Sunzi 

kallar svæði lífs og svæði dauða. Svæði lífs eru svæði þar sem yfirhöndinni er náð og 

sigur er unninn sama hvað á dynur. Svæði dauðans eru svæði þar sem ósigur og 

jafnvel dauði er óhjákvæmilegur. Stjórnun er fjórði grundvöllurinn sem ber að hafa í 

huga. Með stjórnun felst leiðsögn eða forusta, sem krefst ákveðinna þátta eins og 

einlægni, vitsmuna, umhyggju, hugrekkis og hörku. Þetta eru einkonar dyggðir sem 

eru æskilegar fyrir góðan herforingja. Agi (skipulag eða aðferðafræði) er fimmti 

grundvöllurinn og merkir hann skipulagðan hernað, tölfræði og röð stjórnunar
33

, 

skipulag á vistum og vopnum, einnig að viðhalda skynsamlegri neyslu á birgðum og 

búnaði. Sunzi segir að allir góðir hershöfðingjar ættu að hafa heyrt minnst á þessi 

fimm grundvallaratriði hernaðar, og að þeir sem hafi skilning á þeim munu vera 

sigursælir á meðan hinir sem ekki átti sig á þeim munu tapa. Þannig er mikilvægt að 

nota herkænskulegt mat til þess að bera saman þessa fimm grundvelli til þess að geta 

þekkt þær aðstæður sem hafa áhrif á hernað og gang stríðs.  

Sunzi segir að það megi einnig nota þessa aðferð til að finna út hver hefur 

bestu pólitísku stefnuna og forustuna, hver hefur hershöfðingja sem uppfylla skilyrðin 

til að sigrast á vandamálum hernaðar, hver hefur betri landsvæði og veðurfar varðandi 

hernaðarleiðangra, hver hefur betra ögunarkerfi til að úthluta umbun og refsingu á 

sem réttlátastan hátt, og hver hefur hæfustu og sterkustu hermennina. Með því að vita 

þessa þætti má auðveldlega sjá hver muni vinna í hernaðarátökum og stríði. Meta skal 

aðstæðurnar og finna yfirburði og kosti með þessum  ráðleggingum sem komu hér á 

undan, þar á eftir skal leggja á ráðin og byggja síðan herafla sinn eftir þeim. Maður á 

að leitast við að finna hentugustu áætlanirnar og notfæra sér fjölbreytileika 

aðstæðnanna til þess að vinna bug á andstæðingum sínum. Aðferð Sunzi felst í því að 

eltast við að ná þeim yfirburðum sem tryggja sigurinn og um leið þannig nýta sér þau 

tækifæri sem yfirburðirnir hafa upp á að bjóða.  
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Sunzi segir að háttur stríðs sé háttur blekkingar, og að stríð snúist mikið um að 

blekkja óvininn til þess að vinna bug á honum. Ef her manns er skilvirkur og 

skipulagður, þá skal láta líta út fyrir að svo sé ekki. Þetta getur blekkt óvininn og 

jafnvel látið hann halda að andstæðingur hans sé ekki hæfur til að mæta sér í orrustu 

þegar raunin er önnur. Með því að telja óvini sínum þetta trúanlegt má hugsanlega 

lokka hann í gildrur eða fyrirsát þar sem yfirhöndinni er náð. Sunzi gefur mörg dæmi 

um hvernig hægt sé að blekkja óvininn t.d. þegar herinn skiptir liði þá skal láta sem 

svo sé ekki, eða þegar herinn er nálægt óvininum þá skal sýnast vera fjær honum, og 

þegar er langt í óvininn þá skal sýnast vera nálægt honum. Lokka skal óvininn inn 

með beitum og blekkingum sem telja honum trú um einhverskonar ávinning. Einnig 

segir Sunzi það eigi að gera árás með óreiðu,
34

 það er að segja, nota sér óreiðu 

óvinarins og einnig beita ófyrirsjáanlegum aðferðum þegar lagt er til atlögu að 

óvininum. Þetta myndi vera gert til að rugla óvininn í ríminu svo hann gæti ekki 

skipulagt sig til þess að byggja upp varnir í tæka tíð til að verjast árásinni. Sunzi talar 

einnig um hvernig hægt sé að vita ákveðna hluti um óvininn með einföldum 

ályktunum og staðreyndum, og hvernig ætti að framkvæma hernaðarlegar aðgerðir í 

samræmi við þær. Til dæmis ef óvinurinn er öflugur og búinn að koma sér í fylkingar, 

þá skal gera sig viðbúinn til þess að mæta honum í orrustu eða annars hörfa, sem fer í 

raun eftir aðstæðum manns eigin herjar. Ef óvinurinn er sterkari þá skal forðast hann. 

Ef hann er reiður og vill orrustu, þá skal ögra honum. Ef hann er veikburða þá skal 

etja hann til stolts, svo hann geri áras. Ef hann er rólegur skal áreita hann til að koma 

honum úr jafnvægi. Ef menn hans eru samstæðir þá skal skilja þá í sundur, til að gera 

menn hans ósamstæða með misklíð og ágreiningi. Nota skal auðmýkt og óverðugleika 

til að gera óvininn drambsaman og hrokafullan, þá mun hann telja hinn auðmjúka vera 

óverðugan sem gerir hann afslappaðan svo hægt sé að gera árás honum að óvörum. 

Einnig skal vara sig á því ef óvinurinn er auðmjúkur og gefur dýrar gjafir, þá er 

eitthvað ráðabrugg í gangi. Sunzi segir enn fremur að maður eigi að notfæra sér 

veikleika óvinarins og gera áras þar sem hann er óviðbúinn og koma að honum þar 

sem hann býst síst við manni.  

Mikilvægt er að hafa frumkvæðið í orrustum þar sem óvinurinn verður að 

skipuleggja sig eftir manns eigin árásaraðferðum. Með því að nota hraða og snerpu er 
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hægt að þreyta óvininn, t.d. með skyndisóknum eða þegar blekkingum er beitt til að 

þykjast gera árás á hægri hliðarlínu
35

 óvinarins, sem mun neyða hann til að senda 

þangað fleiri herdeildir til að verjast árásum þaðan, en þá má snúa til baka og leggja til 

atlögu við vinstri hliðarlínu hans og þá mun óvinurinn þurfa að gera hið saman. 

Þannig getur maður náð að þreyta óvininn og náð frumkvæðinu og fengið óvininn til 

að gera nokkurn veginn það sem maður vill. Öllu skiptir að hernaðarplönum og 

aðferðum sé ekki ljóstrað upp þar sem óvinurinn gæti þá ályktað um næstu skref. 

Sunzi segir þannig að sigurinn muni tilheyra þeim sem geti séð fyrir og reiknað út 

mest af þeim hernaðaráætlunum og aðferðum sem andstæðingarnir myndu nota áður 

en orrustan sjálf verður háð. 

3.2 Stríðsrekstur 

Annar kafli textans ber nafnið „Stríðsrekstur“
36

 og fjallar um áhrif langvarandi 

stríð og hernaðar á velferð og efnahag ríkis. Sunzi leggur áherslu á að stríð vari ekki 

lengi, því stríðsrekstur er mjög kostnaðarsöm iðja fyrir ríki og þreytir fljótt fólkið sem 

þar býr. Hann segir að í hernaði þurfi að huga að kostnaði á borð við laun, vistir og 

vopn fyrir hermenn og leiðangra þeirra, einnig þarf að borga embættismönnum og 

ráðgjöfum heima fyrir, og jafnvel borga mútur fyrir njósnir og gjöld fyrir upplýsingar 

sem einnig taka sinn toll. Ef stríð varir lengi þá verða fjárhirslur ríkisins fljótt tómar 

og þá þarf að setja auka álögur og skatt á fólkið sem ýtir undir óvinsældir heima fyrir. 

Af þessum sökum er langvarandi hernaðarbrölt ekki æskilegt í sjálfu sér. Hann segir 

að það sé vissara að hafa hraðann á. Þótt hraðskreiðar hernaðaraðgerðir geti oft verið 

klunnalegar og litið út fyrir að vera illa skipulagðar, þá heppnast þær oftast mun betur 

heldur en þær sem eru hægfara, þar sem óvinurinn hefur oft ekki tíma til að bregðast 

við og undirbúa varnir sínar í tæka tíð. Einnig segist Sunzi aldrei hafa séð gáfulegar 

hernaðaraðgerðir sem tóku langan tíma
37

 þar sem langtímakostnaður væri mikill og 

það gæfi einnig óvinum tíma til að gera sig viðbúna. Einnig segir hann að maður eigi 

að reyna að lifa af vistum óvinarins, það getur reynst kostnaðarsamt að flytja vistir 

                                                           
35

 Herfylkingar voru oft settar upp í einskonar línur þar sem endinn á línunum voru kallaðir 

kantar eða hliðar, (e. flank) og þá er átt við hægri og vinstri hliðar herfylkinga (e. right and left flanks). 

36
 Á ensku er þessi kafli oftast kallaður Waging War. 
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heiman frá til herja sem eru langt í burtu. Einnig þarf að hafa í huga að þegar herir eru 

nálægt bæjum og borgum, þá hækkar verð á vörum á því svæði þar sem meira verður 

um eftirspurn. Þetta gerir innkaupin dýr og setur aukalegar byrðir á herðar hins 

venjulega borgara. Það á einnig að fara vel með þá stríðsfanga sem teknir eru til 

fanga,
38

 þar sem oft sé hægt að nota þá til vinnu eða jafnvel innlimað þá í eigin 

herdeildir svo að ekki þurfi að senda heim eftir liðsauka. Það er þannig mjög 

mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim efnahagslega kostnaði og þeirri samkeppni sem 

hernaðaraðgerðir hafa í för með sér.   

3.3 Herkænskuleg sókn 

Þriðji kafli textans leggur áherslu á hvernig sigurinn sé afkoma vel skipulagðar 

herkænsku. Sunzi segir að sannur hershöfðingi sé sá sem sigrað getur óvini án þess að 

fara í orrustur, tekið borgir án þess að sitja um þær og steypt af stóli óvinaríkjum án 

langvarandi stríðs. Einnig segir hann að það sé alltaf betra að hertaka ríki án þess að 

eyðileggja þau.
39

 Aðaláhersla kaflans er því herkænska og ef það eru til aðrir valkostir 

en að fara í orrustu, þá eigi að taka þá. Þannig er best að eyðileggja áform óvinarins 

áður en hann framkvæmir þau. Næst best er að eyðileggja sambönd óvinarins við 

bandamenn sína og taka þannig frá honum þann stuðning sem þeir gefa honum, það 

þriðja besta er að sigra óvininn í orrustu. Það versta er að fara í umsátur um borgir 

óvinarins, þar sem það getur tekið marga mánuði og myndi þannig kosta ríkið 

gífulegar fjárupphæðir og töluvert mannfall hjá eigin her. Það er þannig langbest að 

sigrast á óvini án þess í rauninni að berjast við hann.
40

 Sunzi segir í þessum kafla að 

það séu fimm þættir sem gera manni kleift að sigrast á andstæðingum sínum 

fyrirfram. Það fyrsta er að nota rétta dómgreind til að finna út þá möguleika sem hafa 

sigurinn í för með sér, vita hvenær maður eigi að berjast og hvenær ekki. Annar 

þátturinn er sveigjanleiki í notkun hermanna og þriðji er samheldni manna innan 

hersins. Fjórði er frumkvæðið, að koma að óvörum með skyndisóknum og 

blekkingum. Fimmti þátturinn er frelsi undan afskiptum frá yfirvaldinu heima fyrir 

(samkvæmt þessu virðist Sunzi ekki hafa haft mikið álit á þeim lágvörðum eða þeirri 
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hástétt sem hann var undirsettur). Niðurstaðan í kaflanum er sú að sá sem þekkir bæði 

sjálfan sig og óvininn, setur sig aldrei í óþarfa hættu. 

3.4 Hernaðarleg aðstaða 

Fjórði kaflinn fjallar um það hvernig eðli sigursins felist í því að hafa stjórn á 

hlutunum. Sunzi segir að lagnir stríðsmenn hafi fyrst byrjað á því að tryggja eigin 

ósæranleika og svo beðið eftir því að koma auga á særanleika óvinarins áður en ráðist 

væri til atlögu. Sunzi segir að unnt sé að vita í hverju sigurinn felst en þó ekki geta 

knúið hann fram.
41

 Þetta er háð aðstæðum, þótt maður viti allt um óvininn, þá þýðir 

það ekki endilega að hægt sé að vinna hann nema eiginleikarnir séu til staðar. 

Samkvæmt Sunzi þá er laginn hershöfðingi sá er vinnur aðeins auðvelda og gallalausa 

sigra,
42

 hann vinnur óvini sem hafa nú þegar tapað með því að taka sér ósigrandi stöðu 

og með því gefa andstæðingum sínum enga möguleika á sigri. Sunzi setur síðan fram 

fimm þrep sem leiða til sigurs. Fyrst eru það ráðstafanir, svo mat og áætlanir, svo 

útreikningar, svo samanburður, og á endanum kemur svo sigurinn.
43

 Kaflinn leggur 

þannig einnig áherslu á nauðsyn þess að verja þær stöður sem maður hefur fyrirfram 

áður en haldið er áfram að stækka við sig, sem og á mikilvægi þess að geta þekkt og 

fundið þau tækifæri sem leiða til sigurs.  

3.5. Mögulegur kraftur 

Fimmti kaflinn í textanum útskýrir hvernig beiting frumlegs ímyndunarafls og 

rétt tímasetning geta skapað þann skriðþunga sem nota má til þess að vinna bug á 

andstæðingum sínum. Sunzi segir að í orrustu eigi að ráðast beint til atlögu við 

óvininn, en vinna hann með óbeinum árásum
44

. Ágætt dæmi er þegar árás er gerð á 

línur eða fylkingar óvinarins í þeim tilgangi halda honum uppteknum á meðan gerðar 

séu óhefðbundnar árasir til þess að koma honum að óvörum, til dæmis með því að 

koma aftan að fylkingum hans og brjóta þannig óvininn á bak aftur. Það má skýra 

þetta enn betur með því að segja að maður noti „venjulega hermenn“ til að ráðast 
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beint gegn óvininum til að halda honum við efnið og nota síðan „sérstaka hermenn
45

“
 

til að vinna sjálfa orrustuna. Þetta krefst þess að hernaðaraðgerðir séu rétt tímasettar 

og krafur árásarinnar svo mikill að óvinurinn geti sér enga björg veitt. Sunzi líkir 

þessu við hina ótrúlegu nákvæmni og tímasetningar hauks, sem hremmir bráð sína 

með hraða og á hárréttu augnabliki
46

. Góður hershöfðingi notar menn sína þannig að 

þeir geti myndað þann kraft og skriðþunga sem þarf til þess að brjótast í gegnum 

varnir óvinarins, Sunzi segir að þetta sé sambærilegt því þegar stórgrýtum er rúllað 

niður hæðir sem eyðileggja það sem verður á vegi þeirra. hér er það sem Roger Ames 

kallar shi í umræðu sinni þar sem talað er um að geta nýtt sér kringumstæðurnar sér í 

hag.  

3.6 Veikleiki og styrkleiki 

Sjötti kaflinn fjallar um það hvernig þau tækifæri sem leiða til sigurs felast í 

því umhverfi sem hentar betur manns eigin stöðu en ekki stöðu óvinarins. Ef til þess 

kemur að orrustan sé óhjákvæmileg ætti að reyna að velja hvar orrustan yrði háð og 

velja heppilega staðsetningu sem hjálpar til við að knýja fram sigur. Hugmyndin er sú 

að vera fyrstur á staðinn til að geta ráðið staðsetningu orrustunnar og látið þannig 

óvininn þurfa að velja stað þar sem hann mun án efa bíða ósigur. Sunzi segir að 

styrkleiki felist í því að láta óvininn gera sig til reiðu, en veikleiki í því að gera sig til 

reiðu fyrir óvininn. Með því að gera árás á tómleika með fyllileika er Sunzi að segja 

manni að nýta sinn eigin styrkleika á móti veikleikum óvinarins. Formleysi er þannig 

mikilvægur þáttur í textanum, þar sem formleysi eigin stöðu og árásar merkir að 

óvinurinn geti ekki séð út hvernig hann eigi að bregðast við, það er að gera árás með 

óreiðu svo að óvinurinn viti ekki hvað hann eigi að taka til bragðs. Einnig segir Sunzi 

að ef maður vill heyja orrustu en óvinurinn vill það ekki, þá verði maður að draga 

óvininn út með því að gera árás á eitthvað sem er honum ómissandi eða það sem 

maður veit að hann mun reyna bjarga. Það er líka mjög hentugt að óvinurinn viti ekki 

hvar eða hvaðan árásin muni vera gerð, því hann mun þá neyðast til að verja marga 

staði í einu. Þetta leiðir til þess að herstyrkur óvinarins mun vera dreifður á marga 
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staði, á meðan maður gerir árás þar sem fáir eru til varnar á hverjum stað.
47

 Hér er 

Sunzi að segja að ef óvinurinn er sterkur sem stærri heild, þá eigi að fá hann til þess 

að skipta liði og deila liðsstyrki sínum svo hægt sé að yfirbuga einn og einn part af 

óvininum í einu, eins og Rómverjarnir beittu með aðferð sinni að deila og drottna. 

Það virðist vera sem hann sé að segja það sé hagstæðara að vera í árás heldur en vörn, 

þar sem árásaraðilinn mun ávallt hafa frumkvæðið ef hann fer rétt að.  

3.7 Orrustan 

Sjöundi kaflinn útskýrir þær hættur sem bein átök geta haft og hvernig vinna 

má þær orrustur sem maður hefur verið neyddur í. Sunzi segir að það geti reynst erfitt 

að gera það sem er bogið beint, og breytt óláni yfir í yfirburði.
48

 Það ber þannig að 

hafa í huga ákveðna þætti sem þarf að tryggja að fari ekki úrskeiðis, t.d. að ofþreyta 

ekki herinn sinn með of langri göngu og ferðalögum, og að varast að ekki sé skortur á 

vopnum, vistum og búnaði, því án þeirra getur herinn ekki virkað rétt. Það er einnig 

nauðsynlegt að hafa þekkingu á þeim landsvæðum sem herir ferðast í gegnum, þar 

sem skógar, mýrar, fen og fjöll hafa mismunandi áhrif á aðstæður hers og þann tíma 

sem þarf til að komast í gegnum þannig svæði. Listin að stjórna stórri liðsheild er 

þannig falin í góðri skipulagningu, t.d. með notkun á fánum og trumbum var hægt að 

gefa þeim sem ekki sáu sjón, og þeim sem ekki heyrðu heyrn, þar með gera þeim 

kleift að bera kennsl á eigin liðsmenn og heyra skipanir
49

. Einnig talar Sunzi um 

liðsanda (móral) og hugarástand, þar sem liðsandi hers skiptir sköpum fyrir hvort að 

menn hafi baráttuviljann. Sunzi setur síðan fram þrjár forsendur stríðs. Fyrsta 

forsendan varðar lögun landsins, að ekki skuli leggja til atlögu upp hæðir eða gera 

árásir upp í móti. Seinni forsendan varðar blekkingar óvinarins, að gleypa ekki við 

beitum óvinarins og elta ekki uppi her sem þykist vera á undanhaldi. Þriðja forsendan 

er að gera ekki atlögu að óvini sem hefur enga undankomuleið, eða að þrýsta ekki á 

örvæntingarfullan óvin. Það verður að sýna óvininum einhverja undankomuleið sem 

myndi gefa honum von um lifa af eða fá að gefast upp. Það getur nefnilega gerst að 
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hermenn óvinarins hafi enga aðra valkosti en að berjast til dauða, á meðan manns 

eigin hermenn hafa aðra valkosti. Örvæntingarfullur maður getur verið grimmur sem 

villidýr
50

 og barist með slíkum ógnar krafti að manns eigin menn gætu beðið ósigur 

eða hörfað, eins og gerðist í orrustunni við Farsalos
51

 árið 48 f.Kr. 

3.8 Óvissuþættirnir níu 

Áttundi kaflinn fjallar um mikilvægi fjölbreytileika í hernaðaraðferðum. Sunzi 

útskýrir hvernig unnt sé að laga aðgerðum sínum að þeim umhverfum og þeim 

aðstæðum sem eru til staðar. Sunzi setur því fram fimm ábendingar sem kunna að vera 

nothæfar í skipulagningu slíkrar aðlögunar. Hin fyrsta er að maður á ekki að setja upp 

herbúðir á óaðgengilegum svæðum. Í öðru lagi eiga samráð og viðræður við 

bandamenn að eiga sér stað á landamærum, þannig að báðir aðilar séu jafnir. Þriðja 

ábendingin varar við að staldra lengi við í eyðimerkum eða á hættulegum svæðum. 

Fjórða ábendingin er að ef her manns er umkringdur, þá skal leggja á ráðin. Og 

fimmta ábendingin er að ef maður er á banvænum svæðum (örvæntingarfullum 

svæðum), þá skal taka til vopna og berjast. Líklegast á Sunzi við að ef staða manns er 

algjörlega banvæn, þá sakar ekki að reyna að berjast þar sem engu er að tapa. Sunzi 

bætir því við að það séu ákveðnir vegir sem þarf ekki endilega að ferðast, ákveðnir 

herir sem þarf ekki að ráðast á, ákveðnar borgir sem þarf ekki að sitja um, ákveðin 

landsvæði sem þarf ekki að fara yfir, og ákveðnar skipanir frá ríkinu sem ber ekki 

endilega að framfylgja til að vera sigursæll.
52

 Ákveðinn sveiganleika þarf til þess að 

getað tekist á við síbreytilegar aðstæður með tilhlýðlegum hætti. Sá sveigjanleiki felst 

mikið í því að geta séð út bæði það sem er hagstætt og óhagstætt. Með því að sjá út 

hvað er hagstætt þá má fullnægja þeim verkefnum sem skipta máli, og með því að sjá 

út hvað er óhagstætt þá má komast undan því böli sem getur átt sér stað.
53

 Einnig er 
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mikilvægt að hershöfðingi hafi góða sjálfsstjórn og láti ekki galla sína eins og 

skapgerð og tilfinningar leiða sig í ógöngur eða til ósigurs.  

3.9 Færanleiki herja 

Níundi kaflinn fjallar um hentugar leiðir til að takast á við mismunandi 

aðstæður og vandamál sem skjóta upp kollinum þegar haldið er inn á ný átakasvæði, 

og hvernig meta eigi áform andstæðinga sinna til að geta notað þau gegn þeim. Einnig 

fjallar Sunzi um hvernig eigi að staðsetja heri sína rétt. Það skal ávallt að reyna að 

halda sig á efri svæðum (high ground) heldur en óvinurinn svo ekki sé barist upp í 

móti. Einnig þegar farið er yfir á þá skal færa sig frá henni hið fyrsta. Til að útskýra 

þetta nánar væri betra að taka dæmi: Segjum sem svo að manns eigin her og her 

óvinarins séu jafnir að styrkleika, og að óvinurinn ætli sér að koma her sínum yfir ána 

þar sem manns eigin her er niðurkominn, þá skal maður leyfa um helmingnum af liði 

óvinarins að komast yfir og ráðast síðan til atlögu við hann. Þannig getur maður neitt 

óvininn til að reyna að koma hinum helmingnum til hjálpar svo að hann missi ekki 

helminginn af hernum sínum. Þetta leiðir til þess að á meðan annar helmingurinn er 

ennþá að fara yfir ána, þá er hinn helmingurinn sem var kominn yfir, að berjast við 

ofurefli manns eigin herjar. Einnig þá er óvinurinn án efa ekki vel skipulagður þar 

sem hann er nýkominn yfir ána og á því ekki möguleika á að vinna sigur á móti vel 

skipulögðum árásum. Maður getur þannig notað allan eigin her til að berjast á móti 

aðeins hálfum her óvinarins, sem gefur manni mjög góðar líkur á að vinna þar sigur. 

Ef óvinurinn vill svo ekki koma hinum helmingnum til bjargar og hörfar til baka frá 

ánni, þá mun hann missa helminginn af hernum sínum og svo tapa svo síðar fyrir 

manns eigin her þar sem hann er helmingi stærri
54

. Sunzi minnist líka á að þegar 

haldið er yfir mýrlendi og fen eigi að hafa hraðann á þar sem mjög erfitt sé að heyja 

þar orrustur, því það er ávallt betra að hafa eitthvað fast undir fótum.
55

 Einnig setur 

Sunzi fram kenningu um hvernig eigi að staðsetja herfylkingar á jafnlendu svæði. Þar 

talar hann um að best sé að hafa hálendi hægra megin bak við sig, og láglendi, ár og 

fen til vinstri, þessi kenning er ekki mjög skýr, en það má líklegast gera ráð fyrir því 

að ef bardaginn fer illa, þá megi hörfa upp hæðina og endurskipuleggja fylkingar sínar 
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þar, en ef að orrustan fer vel þá má reyna að reka óvina herinn í átt að á eða feni þar 

sem hægt er að króa hann af. Með því að skoða ákveðin tilfelli í umhverfinu og 

sérstöðu óvinarins má meta ástand hans. Dæmi um þetta eru tré sem hreyfast í fjarska 

og þegar fuglar fljúga þaðan upp kann að vera að óvinurinn sé á hreyfingu eða hann sé 

að undirbúa fyrirsát eða skyndiárás.
56

 Ef lágur rykmökkur liggur yfir eitthvað svæði, 

þá er fótgöngulið á ferð, en ef hann er hár þá eru það riddaralið. Ef fuglar setjast að í 

óvinaherbúðum þá eru þær tómar, ef óvinahermenn hanga beygðir í baki á spjótum 

sínum, þá eru þeir hungraðir eða þreyttir, og ef vatnsberar drekka fyrstir þá glímir 

óvinurinn við vatnsleysi og þorsta. Einnig má meta stöðu óvinarins með því að hlusta 

á tón þeirra radda sem heyrast. Þegar menn virðast vera í rólegum tón er verið að 

undirbúa árás en þegar tóninn er hávær og órólegur er óvinurinn að búa sig undir að 

hörfa. Einnig þegar erindrekar og sendiboðar tala um frið en koma ekki með 

samninga, þá segir Sunzi að óvinurinn sé með ráðabrugg gegn manni. Allt þetta gildir 

einnig um aðstæður eigin hers: með því að falsa eitthvað af þessu þá má kannski 

blekkja óvin til að halda einhverju fram sem ekki er satt. Annað mikilvægt sem að 

Sunzi talar mikið um er gagnkvæm virðing innan hersins, þar sem árangursríkar 

skipanir séu merki um farsælt samband milli hermanna og hershöfðingjans. 

3.10 Landslag 

Tíundi kaflinn fjallar um legu landsins og hvernig best sé að nýta sér þær 

aðstæður og það umhverfi sem landið hefur að bjóða upp á í hernaðarlegum tilgangi. 

Sunzi nefnir sex tegundir landslags sem segja til um hvort umhverfið sé hentugt fyrir 

flutning herja og athafna sem tengjast hernaðarlegum aðgerðum. Þessar sex tegundir 

eru: Opið, torvelt, ónothæft, þröngt, hindrað og afskekkt.
57

 Á opnum svæðum geta 

herir óvina jafnt sem manns eigin herir ferðast auðveldlega um án vandræða, hann 

segir að þessi svæði henti vel fyrir flutning vista. Torvelt svæði er hægt að ferðast um, 

en ferðin mun verða illa skipulögð og mun reynast erfið viðureignar, og þá sérstaklega 

ef á undanhaldi er þörf. Ef óvinurinn er á ferð í þessum svæðum, þá skal leggja til 

atlögu við hann og nota slæma aðstöðu hans gegn honum. Ónothæf svæði eru þau sem 
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hafa enga hernaðarlega kosti, það skal reyna að forðast þess konar svæði þar sem þau 

hafa ekkert gott upp á að bjóða nema hægt sé að reka óvininn þangað inn. Þröng 

svæði, t.d. gjár, geta reynst mikill ávinningur ef þangað er komist á undan óvininum, 

en þau geta verið notuð fyrir fyrirsát og til þess að ná fram hernaðarlegum 

yfirburðum. Ef óvinurinn kemur þangað á undan skal ekki elta hann nema að hann sé 

ekki að verja það. Hindruð svæði eru góð ef þeim er haldið af eigin herjum, annars 

ekki. Alltaf skal reyna ná yfirhöndinni með því að hertaka hálendið sem mun neyða 

óvininn til að berjast upp í móti honum til vandræða. Ef óvinurinn er með hálendið, þá 

skal ekki gera árás. Ef báðir aðilar eru jafnsterkir á afskekktum svæðum, þá er 

útkoman óljós og orrustan ekki eigin her í vil. Í kaflanum talar hann einnig um að það 

séu ákveðin böl eða mistök í stríði sem hershöfðingjanum ber að forðast að gera, og 

það er að missa aldrei stjórn á hernum sínum á neinn hátt, þar sem hermenn og 

undirforingar geta reynst vera ófúsir eða of löðurmannsle gir til að framkvæma 

skipanirnar á réttan hátt. Einnig ber að verjast að misreikna sig ekki, þar sem 

hershöfðinginn á hættu að senda of fáa menn til að kljást við of marga sem myndi 

leiða til ósigurs. Einnig nefnir hann í þessum kafla að ekki eigi að hlýða skipunum 

leiðtoga sinna í einu og öllu þar sem þeir vita ekki endilega alltaf best, né heldur 

hvernig staðan er. Hann segir líka að hernaður sé ekki spurning um að berjast fyrir 

heiður eða frægð, heldur um að vinna stríð og vernda fólk sitt, hershöfðinginn á að 

hugsa vel um menn sína eins og sín eigin börn og þá munu þeir fylgja honum hvert 

sem er, jafnvel í opinn dauðann ef þörf krefur.
58

 Samt sem áður ber að viðhalda aga 

með því að vita hvernig mennirnir eru og hvernig ber að stjórna þeim. Sunzi segir í 

enda kaflans að laginn stríðsmaður þekki bæði óvininn og sjálfan sig, með því muni 

hann ávallt sigra.  

3.11 Níu tegundir af svæðum 

Ellefti kaflinn er umfangsmikill og fjallar um áhrif mismunandi svæða og 

umhverfis á gang stríðs, og tekur saman mikið af því sem hefur komið fram hér á 

undan. Hann talar um níu tegundir að svæðum þar sem hann útskýrir einfaldlega betur 

hvað skal gera í þeim aðstæðum sem maður er undirsettur. Þessi svæði geta verið 

dreifð (heimavöllur), létt, herkænskuleg, opin, umferða (krossgötur), þung, torfærð, 
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umkringd og banvæn (örvæntingarfull).
59

 Sunzi útskýrir hvernig hvert svæði hefur 

sína kosti og sína galla, til dæmis ef svæði eru dreifð þá á hann við heimavelli, 

hermenn sakna heimila sinna meira þegar þau eru nálægt þeim og munu vera líklegri 

til liðshlaups ef orrustan fer fram þar, þannig segir hann að það ætti að reyna að 

forðast að berjast á heimavöllum því það getur haft áhrif á liðsanda hersins. Létt svæði 

er þar sem her manns er komin stutt inn á yfirráðasvæði óvinarins, en þá er ekki 

hentugt að staldra þar við þar sem óvinurinn þekkir ef til vill eigið land betur en aðrir 

og gæti undirbúið umsátur. Svæði þar sem báðir aðilar hafa jafnan styrk er 

herkænskulegt svæði og þar er ekki gott að gera árás. Opin svæði eru þau þar sem 

báðir aðilar geta ferðast án þess að lenda í vandræðum og einnig birgðaflutningar geta 

átt sér stað, en þar skal ekki reyna að hindra óvininn eða ráðast á birgðalestir hans þar 

sem hann myndi gera hið sama. Umferðasvæði einkennast í því þegar landamæri 

þriggja ríkja tengjast saman, það er því gott að stjórna þeim svæðum og stofna til 

hernaðarsambanda til að yfirbuga sameiginlega óvini. Svæði sem eru kölluð þung eru 

þar sem eigin herir hafa brotist langt inn á óvinasvæði og halda þar borgum og bæjum, 

en þar skal leita herfangs. Torfærð svæði vísar til fjalla, fenja og skóga þar sem erfitt 

reynist að ferðast, en þar skal ekki staldra lengi við. Lokuð svæði einkennast af 

þrengslum og mynda einskonar flöskuhálsa, sem gefa verjandanum mikla 

herkænskulega yfirburði og gera honum kleift að gera árás á marga með fáum, þar 

skal beita herkænskunni af mikilli list. Banvæn svæði eru þau svæði þar sem 

örvæntingarfull barátta um eigið líf á sér stað, þar skal annað hvort taka til vopna og 

berjast í von um sigur ella falla í valinn. Sunzi segir svo að lagnir stríðsmenn gátu 

klofið heri óvinarins niður og komið í veg fyrir að þeir gætu unnið saman þar sem 

auðveldara er að yfirbuga ósameinaðan og dreifðan óvin. Til þess að fá óvininn til að 

gera það sem maður vill þarf að ná einhverju sem hann heldur mikið upp á. Þá mun 

hann fórna miklu til að endurheimta það.
60

 Sunzi segir einnig að hraði sé kjarni stríðs, 

og að það eigi að notfæra sér þegar óvinurinn er óviðbúinn árásum, gera árásir þegar 

hann á sér einskis ills von
61

 og koma að honum þar sem hann býst síst við því. Háttur 
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innrásar er að höggva sér leið djúpt inn í svæði óvinarins á einum stað og það með 

mikilli samheldni
62

 (cohesion), þar sem óvinurinn mun ekki getað stöðvað svo 

einbeitta árás ef hann er að verja marga staði í einu.
63

 Það á einnig að forðast að nota 

eigin birgðir ef hægt er að lifa á birgðum óvinarins og landsvæðum hans, einnig skal 

ekki ofþreyta eigin hermenn heldur varðveita styrk þeirra til að gera einbeittar árásir. 

Liðsandinn er einnig mikilvægur þar sem hermenn munu ekki berjast sjálfviljugir ef 

þeir eru orðnir ríkir af auði eftir söfnun mikils herfangs, því þá hafa þeir of miklu að 

tapa. Aftur á móti ef þeir væru settir í ómögulega stöðu þar sem þeir hafa enga 

sýnilega von um undankomu, þá munu þeir berjast af miklum krafti, þar sem enginn 

annar valkostur er í stöðunni. Sunzi talar um að herkænska felist meðal annars í því að 

blekkja sína eigin menn til að berjast, hershöfðinginn á þannig að brenna allar brýr að 

baki sér og gefa eigin mönnum enga aðra valkosti en að fylgja sér til sigurs. 

Hershöfðinginn á einnig að halda áformum sínum leyndum, menn hans eiga að fylgja 

honum í blindni og bíða þess tíma þegar hann segir þeim hvað eigi að gera. Þetta er til 

þess að óvinurinn geti ekki heyrt af áformum hans áður en hann framkvæmir þau.  

3.12 Árás með eldi 

Tólfti kaflinn útskýrir hvernig á að notfæra sér mismunandi vopn og einnig 

hvernig hægt sé að nota umhverfið sem einskonar hernaðar tól. Hann setur fram fimm 

leiðir til að nota eld, það er að nota eld til að brenna menn, vistir, búnað, 

birgðageymslur, og birgða og samskiptaleiðir óvinarins. Notkun elds krefst ákveðinna 

skilyrða, það er efni til að brenna, þurrar veðráttu og réttrar vindáttar. Það eru einnig 

fimm leiðir til að bregðast við notkun elds. Ef eldur kviknar í miðjum herbúðum 

óvinarins sem skapar ringulreið og ótta, þá skal gera árás utanfrá.
64

 Ef eldur er 

kveiktur hjá óvininum og hann virðist rólegur, þá skal ekki gera árás, heldur bíða þess 

að eldurinn geri sem mestan skaða og áreita óvininn þar sem hægt er. Einnig má nota 

eld sem blekkingartæki, t.d. ef margir litlir eldar eru kveiktir á nóttunni í fjarska frá 

óvininum, því þá mun hann halda að þar séu herbúðir, en á meðan nótt stendur flytur 
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maður svo herinn hljótt og örugglega á hentugan stað til þess að gera árás síðar. 

Þannig er hægt að þykjast vera fjær þegar nálægðin við óvininn er í rauninni mikil. 

Hann talar líka um að það eigi ekki að framkvæma neinar hernaðaraðgerðir nema 

maður hafi yfirburðina til þess, og það eigi ekki að aðhafast ef það er enginn ágóði að 

sækjast eftir. Þannig á aldrei að færa heri sína nema eitthvað sé á því að græða, aldrei 

að herbúast nema fyrir sigur og aldrei að berjast nema í örvæntingu eða þegar kreppir 

að.
65

 Ráðamenn ríkja eiga að haga plönum sínum eftir þessu hugarfari þannig að 

hygginn leiðtogi er sá sem er skynsamur, og skilvirkur hershöfðingi er sá sem er 

varkár. Þetta er leiðin til að varðveita stöðuleikann í landinu og viðhalda ósködduðum 

her.
66

  

3.13 Launráð og njósnir 

Þrettándi kaflinn einblínir á mikilvægi þess að þróa með sér áreiðanlegar 

uppsprettur upplýsinga, og hvernig hægt sé að nota njósnir og upplýsingar til að ná 

yfirhöndinni. Stríð eru kostnaðarsöm og geta tekið langan tíma, það er því mikilvægt 

að hafa vitneskju um eigin styrk og fjárhagsstöðu ríkisins, og einnig er sérstaklega 

gott að vita um stöðu andstæðingsins. Til þess að öðlast þessa þekkingu þarf að 

nálgast þær á óbeinan hátt, eða með njósnum, það er með því að stela upplýsingum 

með ýmsum launráðum. Sunzi segir það þýði ekki að biðja guði eða anda um slíkar 

upplýsingar, þeir gefi aðeins óskýr merki sem aðeins er hægt að túlka í óvissu. Það 

þarf því að ná í staðreyndirnar beint frá mönnunum sem búa yfir þeim.
67

 Öflug 

njósnakerfi eru því bráð nauðsyn fyrir ríki, því svo margt veltur á þeim upplýsingum 

sem njósnarar bera með sér heim. Hann nefnir því fimm tegundir af njósnurum sem 

hægt er að nota. Staðbundnir njósnarar lifa í óvinaríkjum og safna upplýsingum á 

meðal fólkins þar í landi. Innri njósnarar þjóna óvininum á laun sem embættismenn, 

þeir eru í innsta hring óvinarins og geta því reynst mjög nytsamir. Gagnnjósnarar eru 

þeir sem eru á meðal njósnara óvinarins, eða þeir sem óvinurinn heldur að sé að vinna 

fyrir sig en eru í raun að vinna fyrir mann sjálfan. Þegar óvinanjósnarar eru á ferðinni 

þá er gott að reyna að ná þeim og múta þeim til að gangast manni á hönd, þannig er 
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hægt að búa til gagnnjósnara. Og svo nefnir hann dauða njósnara, þeir dauðu geta 

reynst nytsamir jafnvel í dauðanum, þar sem senda má óvininum falskar upplýsingar 

um eigin stöðu og áform með því að leyfa honum að fanga eigin njósnara sem hafa 

aðeins rangupplýsingar til að kjafta frá.
68

 Lifandi njósnarar eru þeir sem ná að sleppa 

úr óvina ríkjum og snúa heim með ganglegar upplýsingar um óvininn. Sunzi segir að 

það ættu engir aðrir að vera eins kærkomnir hershöfingjanum og njósnarar hans,
69

 en 

þess vegna ber að hugsa vel um þá og borga þeim vel svo þeir svíki ekki lit. Án réttra 

upplýsinga er árangursríkur hernaður ekki mögulegur,
70

 njósnir og upplýsingaflæði 

eru þannig lykilatriði í hernaði. 

4. Samantekt og lokaorð 

Í mannkynsögunni eru til dæmi þar sem aðferðum Sunzis hefur verið beitt í 

gegnum söguna. Það er jafnvel talið að sjálfur Napóleon hafi verið undir áhrifum frá 

þessu verki þar sem það var fyrst þýtt yfir á frönsku árið 1782 og kom þannig fyrst til 

sögunnar í hinum vestræna heimi í Frakklandi á valda tímum hans. Mao Zedong er 

einnig einn af þeim sem notaði verk Sunzi sem innblástur til að berjast á móti 

Japönum í síðari heimstyrjöldinni.
71

 En eitt þekktasta dæmið er að finna í sögu 

Indókína eða þar sem nú nefnist Víetnam, þar háðu Frakkar stríð til þess að reyna 

endurheimta nýlenduna þeirra sem þeir glötuðu eftir síðari heimstyrjöld. Þetta verk 

reyndist þeim ofviða þar sem andstæðingurinn, Ho Chi Minh leiðtogi andspyrnu-

hreyfingunnar, reynist vera harður í horn að taka. Bæði Frakkar og Ho Chi Minh vissu 

að ef Víet Minh-liðar myndu gera beinar árásir á Frakka þá myndu þeir bíða ósigur 

þar sem Frakkar voru með mun betri aðbúnað, vopn og tæki til þess að stunda 

hefðbundin hernað. Víet Minh-liðar tóku þá til óhefðbundna ráða og beittu 

skæruhernaði sem reyndist Frökkum ofviða. Það endaði með því að Frakkar fóru á þá 
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leið að reyna loka fyrir þann stuðning og þá birðarleiðir sem Víet Minh-liðar reiddu 

sig á frá Laos og Kína. Frakkar settu því upp þungvopnað stórskotavirki upp á litlu 

fjalli í dalnum nálægt borginni Dien Bien Phu sem gat lokað á mikilvægustu vista og 

birðaleiðir Víet Minh. Einnig sendu Frakkar út hersveitir þaðan til að gera árásir á illa 

búna Víet Minh-liða sem að reyndu að koma vistum í gegn. Kenning Frakka var sú að 

þetta myndi á endanum draga Víet Minh-liða til þess að gera beina árás á virkið sem 

reyndist vera ósigrandi við fyrstu sýn. Vo Nguyen Giap hershöfðingi sem var yfir Víet 

Minh-liðum á þessu svæði, vissi að hann gæti ekki gert beina árás á virkið án þess að 

taka út mest af því stórskotaliði sem franska virkið hafði. Ho Chi Minh hafði 

sérstakan áhuga á kínverskum fræðum og var hernaðarlist Sunzi  í miklu uppáhaldi 

hjá honum, hann ráðlagði því herforingjum sínum að kynna sér þetta verk í von um að 

þeir myndu getað notað það í hernaði.
72

 Giap nýtti sér þá meðal annars ráð Sunzis þar 

sem hann segir í fjórða kaflanum að lagnir hershöfðingar hafi fyrst komist hjá ósigri 

og síðan beðið eftir tækifæri til að sigrast á andstæðinginum. Giap fékk þá hjálp frá 

fleiri þúsundum bænda til að flytja gífurlegt magn af stórskotavopnum yfir fjöllin án 

þess að Frakkar sæu til og koma þeim fyrir í skotfæri við franska virkið, þar sem 

stórskotavopnin voru vel falin í fjallshlíðunum í kringum virkið. Þessi framkvæmd tók 

um fjögurra mánaða vinnu og var þolinmæðin lykillinn í aðgerðinni. Þegar Giap 

ákvað að hann væri tilbúin til orrustu þá lét hann til skarar skríða og um 9.000 

sprengikúlum ringdi yfir franska virkið á aðeins einum degi. Afleiðingarnar voru þær 

að Frakkar misstu mest allt stórskotalið sitt og einnig eyðilagðist ómissandi flugbraut 

fyrir vistir og skotfæri. Franska virkið var nú umkringt af um 70.000 manna herliði 

Víet Minh-liða og þá var umsátrið byrjað. Frakkar þurftu að reiða sig á byrðir frá 

fallhlífum sem reyndist vera nær ómögulegt því að dalurinn of djúpur fyrir flugvélar 

og þar að auki vel varin af loftvarnarbyssum Víet Minh-liða, einnig sökum lélegs 

skyggnis og þoku í dalnum. Frakkarnir voru nú fallnir í eigin gildru þar sem þeir voru 

innilokaðir frá umheiminum, þeir áttu enga möguleika á aðstoð og voru auk þess 

umkringdir óvina hersveitum sem að sátu um virki þeirra. Á endanum gáfust Frakkar 
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upp í mars 1954 og misstu þar með tækifærið til að endurheimta nýlendu sína.
73

 Þetta 

dæmi sýnir hvernig yfirhöndinni var náð með vandlegri íhugunum og ráðabruggi 

hershöfðingans, hann notaðist við ráð Sunzi um að reyna að felast og forðast orrustu 

við sterkari óvin eins lengi og hann gat, þangað til hann öðlaðist eiginleikana til þess 

að getað unnið sigur. Þó að ákveðnir þættir þessum 2.600 ára gamla texta Sunzis séu 

kannski úreltir sökum tæknilegra framfara og breyttra aðstæðna í heiminum, þá má þó 

finna að aðferðin sem slík er ennþá góð og gild.  

Það sem ég tel vera mest aðdáunarvert við heimspeki hernaðarlistar Sunzis er 

sú viðleitni sem að hún inniheldur, viðleitnin sem að hefur sig yfir stríð. Þessi 

viðleitni byggir á þeirri hugmynd að hægt sé að reikna útkomu stríðs með því að bera 

saman þær aðstæður, umhverfi og tilhneigingu þeirra hluta og þess fólks sem að 

einkenna heiminn. Þetta skapar þá heildarmynd sem er nauðsynleg til þess að sjá og 

finna út skilvirkustu og skynsömustu aðferðirnar til að vinna sigur á þeim 

vandamálum sem þarf að leysa, með þessu má jafnvel koma í veg fyrir þau vandamál 

sem gætu leitt til stríðs. Heimspeki ætlast til þess að allir möguleikarnir séu skoðaðir 

áður en dómur er látinn falla, Sunzi bendir einmitt á þetta í fyrsta kaflanum sínum í 

hernaðarlistinni. Ef  það kemur upp vandamál sem þarf að leysa, þá skal skoða alla 

möguleikana fyrir lausn vandans og velja síðan þann möguleika sem er praktískastur 

og auðveldastur, það er að finna leið til að vinna mikið verk með eins litlu móti og 

mögulegt er. Forn-kínversk heimspeki og hugsun er full af hugmyndum þar sem flæði 

heimsins og tilhneiging hluta (shi) ráða ferðinni um þá möguleika sem hægt er að 

velja úr. Með því að gera sér grein fyrir þessu má finna réttu möguleikana og þær 

aðferðir sem henta best til lausnar á vandamálum heimsins. Þessi hugsunarháttur er 

röklega skýr þar sem hann útskýrir að til þess að geta gert aðgerð á réttan og 

skilvirkan hátt þá þurfi að íhuga það vandlega áður en til handa hefst, það er að íhuga 

ekki aðeins hvernig á að framkvæma þær aðgerðir heldur einnig hvaða afleiðingar þær 

skyldu hafa í för með sér. Ég tel að það sé of mikið af illa hugsuðum ákvörðunum í 

samfélaginu í dag, en að lykillinn að lausninni felist í heimspekilegum hugleiðingum á 

þessu stigi. 
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