
171

 
 

Sima Yi  
udaje szaleństwo,  

by oszukać rywala

W początkach Okresu Trzech Królestw, zanim rządzą-
cy królestwem Wei cesarz Ming umarł, przed śmiercią 
wyznaczył Cao Shuanga na regenta. Miał on zarządzać 
państwem, zanim – wówczas ledwie ośmioletni następca 
– nie podrośnie na tyle, by przejąć stery.

Jednak Cao Shuang miał nieco ambitniejsze plany. 
Stwierdził, że młodego cesarza należy zrzucić z tronu,  
a na pierwszego ministra wyznaczyć Sima Yi. Cao Shu-
ang miał nadzieję, że gdy generał Sima Yi przyjmie 
stanowisko ministra, będzie musiał scedować komuś 
dowództwo podległej sobie armii. w ten sposób Cao Shu-
ang mógł-by wyznaczyć głównodowodzącym zaufanego 
człowieka i przejąłby kontrolę nad wojskiem. Sima Yi był 
wtedy zbyt słaby, aby stanąć do konfrontacji z regentem. 
Postanowił symulować chorobę. w międzyczasie myślał 
intensywnie, jak udaremnić spisek Cao Shuanga.

Cao Shuang nie uwierzył w wymówkę i posłał Li Shen-
ga, aby zbadał prawdziwość choroby. Li Sheng zapowie-
dział swoją wizytę, tłumacząc, że wyznaczony został na 
placówkę w prefekturze Jingzhou. Przed wyruszeniem 
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na służbę chciał pożegnać się i złożyć wyrazy szacunku. 
Li Sheng zobaczył na własne oczy, że Sima Yi jest mocno 
wymizerowany i potrzebuje służącego nawet po to, by 
utrzymać się na nogach do przywitania.

Sima Yi rzekł słabym głosem: „Bing jest blisko barba-
rzyńskich szczepów Hu. Musisz być bardzo ostrożny”. 
Na to Li Sheng odparł: „Powiedziałem Jing (荊), a nie 
Bing”. Sima Yi odrzekł: „A więc byłeś też w prefektu-
rze Bing!”. Li Sheng pomyślał, że Sima Yi jest poważnie 
chory. Wtedy służąca wniosła pojemnik z lekarstwem do 
salonu i dała mu do przełknięcia. Sima Yi zapluł swoje 
usta i ubranie, jedząc lekarstwo. Nie zostało w nim ani 
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śladu jego dawnej werwy i zręczności. Zdawało się, że 
choroba całkowicie zrujnowała ciało i zmysły generała.

Po powrocie Li Sheng opowiedział Cao Shuangowi, co 
zobaczył w czasie wizyty. Ten stwierdził: „Sima Yi jest 
skończony! Wygląda na to, że jego dni są policzone. Nie 
mamy się czego obawiać”. Od tamtej pory przestał zwa-
żać na ruchy oponenta.

Następnej wiosny Cao Shuang opuścił mury stolicy, 
aby oddać cześć swoim przodkom. Wtedy Sima Yi na-
tychmiast ozdrowiał i przeprowadził błyskawiczny za-
mach stanu. Ujawnił przy tym wszystkie przestępstwa 
popełnione przez Cao Shuanga i jego popleczników. 
Oskarżył ich o zdradę i kazał ściąć wszystkich bez wy-
jątku. w ten oto sposób przejął on władzę w Wei.

Ceniący starożytne perełki mądrości Chińczycy mają 
maksymę, która świetnie pasuje do tych wydarzeń: Gdy 
bez ruchu, bądź cicho jak tygrysiątko, gdy w ruchu bądź 
żwawy jak dopiero co wypuszczony królik.


