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Książka jest wznowionym wydaniem „Sztuka Wojny. Wydanie II”
Chińskie traktaty zawierające zasady taktyki i strategii
skuteczne nie tylko w wojsku,
ale również w interesach i życiu osobistym
Niewiarygodne, że zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem znane w odległej epoce
i zupełnie innej cywilizacji z powodzeniem znajdują zastosowanie również dzisiaj. „Sztuka wojny”
Sun Tzu i „Metody wojskowe” Sun Pina przedstawiają zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi
ludźmi, stawia czoła wyzwaniom i walczy o pozycję dla siebie i swoich podwładnych.
Zawarta w tej książce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystępna
dla każdego czytelnika. Słowa chińskich mędrców opatrzone zostały komentarzami zawierającymi
wyjaśnienia trudniejszych fragmentów, opisami kontekstu sytuacyjnego i propozycjami
zastosowania ich interpretacji w sytuacjach życia codziennego.
O skuteczności ponadczasowych chińskich nauk wiedzą azjatyccy politycy, biznesmeni i wojskowi
od dwu i pół tysiąca lat. W XX wieku, po przegranej wojnie w Wietnamie, przekonały się o niej
również Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesięciu lat wykłada się wiedzę Sun Tzu i Sun Pina
na uczelniach wojskowych.
Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień.
Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie,
sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów.
Te traktaty uczą zwyciężać.
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Sun Pin i jego czasy
Okres Walczcych Królestw
Aby moliwe byo zapisanie w nowym jzyku sformuowanej przez
przodków taktyki wojskowej, polegajcej na wykorzystywaniu zastanych okolicznoci, bez wtpienia musiay wystpi pewne sprzyjajce
warunki. Cige zmiany charakteru bitew zachcay do dalszego rozwoju metod walki, co mona zaobserwowa na podstawie analizy
wpywów okresu Walczcych Królestw na Metody wojskowe Sun Pina,
dziki porównaniu tego dziea ze Sztuk wojny Sun Tzu.
Okres Walczcych Królestw (403-221 p.n.e.) zyska t nazw dziki
temu, e w owym czasie niemal bez przerwy toczyy si walki pomidzy
feudalnymi pastewkami, które próboway odbudowywa swoje siy
poprzez reformy wewntrzne i aneksj terenów ssiadów. W przeciwiestwie do okresu Wiosen i Jesieni, kiedy pod panowaniem nieudolnego króla Chou przynajmniej stwarzano pozory porzdku i praworzdnoci, w okresie Walczcych Królestw o polityce i relacjach decydowaa
wycznie sia. Jeszcze pod koniec okresu Wiosen i Jesieni dominoway
cztery potne pastwa (Chin, Ch’u, Ch’i i Yüeh), a na pocztku okresu
Walczcych Królestw silne klany podzieliy Chin na trzy mniejsze, cho
nadal wpywowe pastwa – Han, Wei i Chao, zwane czasem „Trzy
Chin” – plus pozostae tereny krótko nalece do starego królewskiego
domu Chin. Na wschodnim wybrzeu uroso w potg Yüeh, które
rozgromio Wu, ale wkrótce podupado z powodu wewntrznych sporów i stopniowo podbijao je Ch’u, które zakoczyo podbój w 306 r.
p.n.e. Na pónocy pojawio si sprawne, ale stosunkowo sabe pastwo
Yen, a od poowy czwartego wieku Ch’in, które do 221 r. p.n.e. w kocu
pokonao wszystkie wane siy, zlikwidowao mniejsze pastewka i proklamowao dynasti Ch’in, umacniao si na dawnym terytorium Chou.
Cztery z ówczesnych tak zwanych „siedmiu potnych pastw” – Han,
Wei, Hao i Ch’i – byy najwaniejszymi uczestnikami wydarze rozgrywajcych si wokó Sun Pina, natomiast cie grozy na rozwój wypadków rzucao rozwijajce si na zachodzie pastwo Ch’in. Pomimo
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(lub z powodu) bezustannych wojen, bya to era silnego fermentu intelektualnego. Wadcy próbowali jednoczy swoje pastwa, narzuca wadz centraln i osiga bogactwo materialne niezbdne do prowadzenia
przeduajcych si wojen. Pojawia si znaczna rónorodno pogldów i myli politycznych, chocia wikszo koncentrowaa si gównie
na wykorzystywaniu utalentowanych jednostek, tworzeniu sprawnej
administracji, rozwoju rolnictwa i naprawie wojska za pomoc lepszej
organizacji, szkolenia i doboru ludzi. W odrónieniu od okresu Wiosen
i Jesieni, gdy feudalni wadcy mieli na tyle siln pozycj, aby nie czuli
si zagroeni, w okresie Walczcych Królestw innowacyjnych mylicieli
(takich jak Konfucjusz) nie mona byo ju ignorowa lub choby tylko
tolerowa. Czasami w niestabilnym okresie Walczcych Królestw wystarczya jednostka, na przykad taka jak Shang Yang, aby oywi chylce si ku upadkowi pastwo. Czsto dziaaa przeciwko przytaczajcej
opozycji uprzywilejowanych grup interesu. Kiedy indziej do wprowadzania rewolucyjnych metod rzdzenia skaniay wadc dziedzictwo szacownych przodków lub grupa utalentowanych i sprzyjajcych mu osób.
W okresie Walczcych Królestw znacznie wzrosa sia organizacji wojskowych. I nie by to wzrost siy dyktowany liczebnoci, ale byskawicznym rozwojem kwalifikacji onierzy. Nastpi rozwój piechoty,
a ponadto wprowadzono kawaleri – ta jednak nie odegraa wikszej
roli, o ile w ogóle zostaa wykorzystana – w dwóch synnych bitwach
kojarzonych z Sun Pinem: Kuei-ling i Ma-ling. Druga wana rónica
w stosunku do okresu Wiosen i Jesieni polegaa na wprowadzeniu ustalonych okresów staej suby wojskowej zamiast powoywania sabo wyszkolonych ludzi majcych w sezonie po zmobilizowaniu i przeszkoleniu uzupeni armi. W wielu dawnych tekstach wojskowych mona
znale  wyrazy sprzeciwu wobec sezonowego powoywania wojska.
Rzeczywicie wikszo kampanii rozpoczynano jesieni, w porze
mierci, ale przeduajce si wojny trway czasami pó roku, a niekiedy
nawet rok i wtedy kwestia sezonowej suby stawaa si niejasna. W tamtych czasach norm stay si rygorystyczne wiczenia i surowa dyscyplina, a onierzy uczono nie tylko posugiwania si broni, ale take
tworzenia formacji opisanych w Metodach wojskowych. Dowódcy majcy
do dyspozycji onierzy potraficych dzieli si na mniejsze oddziay,
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reagowa na sygnay i wykonywa manewry, mogli dostosowywa
rozlokowanie wojsk do terenu i sytuacji przeciwnika. W pó niejszych
latach okresu Walczcych Królestw, gdy liczebno przecitnej armii
przekroczya sto tysicy, wikszo pastw wprowadzio system wzajemnej odpowiedzialnoci, w którym obowizyway surowe kary i szczodre
nagrody, a poddanie si, utrat towarzysza broni i tchórzostwo karano mierci. Oczywicie gotowo onierzy do wykonania rozkazów
nadal zaleaa od trudnoci narzucanych im zada i surowoci dowódcy. Jednak jest mao prawdopodobne, aby dyscyplina ulegaa rozlu nieniu, poniewa poddanie si oznaczao mier. W tamtym czasie
branie jeców do niewoli nie naleao ju do spraw priorytetowych.
Na pierwszym planie byo zniszczenie wroga.
Najwaniejsz si okresu Walczcych Królestw bya piechota, która
w znacznej mierze zastpia zoone ze szlachty wojska walczce na
rydwanach. Jednak same rydwany nie wyszy z uycia, a na odpowiednim terenie stanowiy potn si, zwaszcza przeciwko szeregom
piechoty. Do wspierania nacierajcych rydwanów wyznaczono specjalne
plutony bojowe, które broniy przed atakami piechurów nieprzyjaciela
atakujcych na skrzydle, ale mona je byo take wystawi w charakterze niezalenych jednostek wpierajcych regularne oddziay piechoty.
W zalenoci od cech charakterystycznych terenu, dowódca móg wystawia odpowiednie zestawienie rydwanów, piechoty i (w kocu) kawalerii. Mobilno kojarzy si wanie z kawaleri, ale tysic rydwanów
mogo równie szybko przewie  co najmniej tak sam liczb uczników lub onierzy wyposaonych w bro miotajc, o ile w kadej druynie znajdowa si wo nica. Podczas obu bitew toczonych przez Sun
Pina bezadne wojska P'ang Chüana ruszyy do bitwy, prawdopodobnie
na czele z rydwanami, którym towarzyszya piechota, i natkny si na
rozstawionego, dobrze okopanego przeciwnika z przygotowan obron.
Na podstawie Metod wojskowych mona si domyla, e Sun Pin nie
wystawia ani rydwanów, ani kawalerii do walki jako takiej, lecz wykorzystywa je w charakterze elementów nieruchomych. Zwaszcza na
bardziej otwartym terenie Kuei-ling móg uy rydwanów jako wozów
wojskowych (jak Jan Zizka) albo zbudowa z nich prowizoryczne fortyfikacje.
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ycie i bitwy Sun Pina
Kade znane nam ródo uznaje Sun Pina za potomka Sun Tzu, chocia w rzeczywistoci ich pokrewiestwo mogo by nieco bardziej lu ne.
Powstao kilka drzew genealogicznych, ale wszystkie one budz pewne
wtpliwoci i oczywicie nie uznaj ewentualnoci, e Sun Tzu móg
wcale nie istnie. Zgodnie z rozpowszechnionymi pogldami Sun Pin
by wnukiem Sun Tzu, ale skoro okresy ich dziaalnoci dzielio cae
stulecie, to jest bardziej prawdopodobne, e by on jego prawnukiem
albo praprawnukiem. Przyjmujc, e w chwili rozpoczcia kampanii
Kuei-ling (354 do 353 r. p.n.e.) Sun Pin mia co najmniej 25 lat, trzeba
stwierdzi, e musia urodzi si okoo 380 r. p.n.e., czyli – opierajc
si na Shih Chi – ponad sto lat po Sun Tzu.
Chocia jego biografia znalaza si równie w Shih Chi, o jego yciu
i pochodzeniu nie wiadomo dosownie nic, co pochodzioby z innego
róda. Kilku naukowców i wydawców przedstawio w minionym dziesicioleciu dziwnie poszerzon biografi Sun Pina, ale generalnie we
wszystkich przypadkach autorzy opierali si na Shih Chi i kilku krótkich notkach przypisywanych do tego okresu. ycie i kariera Sun Pina
opisane jakie dwiecie lat po jego mierci przez Ssu-ma Ch’iena wyglday mniej wicej tak:
Jakie sto lat po mierci Sun Tzu pojawi si Sun Pin. Urodzi si
w Ch’i pomidzy Ah a Chüan i by bezporednim potomkiem
Sun Tzu. Kiedy Sun Pin uczy si wojskowoci u P'ang Chüana.
P'ang Chüan suy ju wtedy w pastwie Wei i zosta mianowany jednym z dowódców króla Hui. Zdajc sobie spraw, e jego
umiejtnoci nie dorównuj umiejtnociom Sun Pina, kiedy
w tajemnicy posa po niego. Gdy Pin przyby, P'ang Chüan przestraszy si, e jest on od niego lepszym wodzem i ogarna go
zazdro. Naginajc prawo spowodowa, e Sun Pin zosta skazany na odjcie stopy i napitnowanie twarzy, aby przebywa
w ukryciu i nie zosta dostrzeony przez króla.
Do Lianh w Wei przyby pose z Ch’i. Sun Pin, którego z powodu kary usunito z dworu, spotka si z posem w tajemnicy i uy
swojej siy przekonywania. Pose Ch’i uleg jego sowom i pota30
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jemnie zawióz go w swoim wozie z powrotem do Ch’i. Naczelny
wódz Ch’i, T’ien Chi przyj go przychylnie i potraktowa jak
gocia honorowego.
T’ien Chi czsto robi zakady z ksitami o to, czyje konie zwyci w wycigach. Sun Pin zauway, e konie wodz nie ustpuj rczoci koniom ksit. Byy trzy stopnie koni: wysoki,
redni, niski. Wtedy Sun Pin rzek do T’ien Chi:
– Jeszcze raz, mój panie, powiniene zawrze zakad, wiem bowiem, jak sprawi, aby wygra.
T’ien Chi zaufa mu i postawi tysic zotych monet. Gdy zblia
si czas wycigów, Sun Pin powiedzia:
– Wystaw najsabsze konie przeciwko ich najsilniejszym. Najsilniejsze przeciwko rednim. A rednie przeciwko najsabszym.
Po zakoczeniu trzech wycigów T’ien Chi mia dwa wycigi wygrane i jeden przegrany, wic w rezultacie on wygra tysic zotych
monet. Wtedy T’ien Chi przedstawi go królowi Wei. Król zada
mu kilka pyta o sprawy wojskowe i zatrudni go w charakterze
stratega.
Nieco pó niej pastwo Wei zaatakowao Chao. Chao znalazo
si w potrzasku i poprosio o pomoc Ch’i. Król Wei chcia uczyni
Sun Pina gównodowodzcym z Ch’i, ale ten grzecznie odmówi:
– To niemoliwe, aby tak funkcj peni czowiek skazany na
kar. – Król wic wyznaczy do tej funkcji T’ien Chi, a Sun Pin
zosta strategiem. Pin podróowa w osonitym powozie i na
siedzco ukada plany.
T’ien Chi chcia prowadzi armi na Chao, ale Sun Pin powiedzia:
– Kto moe rozwiza spltane wizy, nie rozcina sptanych rk.
Kto chce rozdzieli dwóch wojowników, nie atakuje ich halabard. Gdy wojska stan naprzeciw siebie, musisz uderzy w luk
nieprzyjaciela. A gdy ich polecenia stan si wzajemnie sprzeczne,
a ich sia strategiczna zablokowana, trudnoci rozwiej si same.
_
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Wei ruszaj do ataku na Chao, wic – oczywicie – kraj opuszczaj lekkie wojska i elitarne oddziay, a na miejscu pozostaj
tylko starzy i sabi. Czy nie lepiej byoby poprowadzi wojska
forsownym marszem do Ta-liang, zaj ich drogi i zaatakowa
opuszczone miejsca? Z pewnoci nieprzyjaciele zostawi Chao,
aby ratowa siebie. Tak wic jednym posuniciem wyrwiemy
Chao z potrzasku i skorzystamy na tym, e Wei bd wyczerpani.
T’ien Chi zrealizowa ten plan, a Wei rzeczywicie opucili Han-tan
i podjli walk z Ch’i pod Kuei-ling. Ch’i rozgromio armi Wei.
Trzynacie lat pó niej Wei i Chao zaatakoway pastwo Han.
Han donioso Ch’i o swoim trudnym pooeniu. Wadca Ch’i
rozkaza T’ien Chi, aby ten przej komend i ruszy na wojn
prosto do Ta-liang. Gdy wódz P'ang Chüan z Wei usysza o marszu T’ien Chi na Ta-ling, odstpi od ataku na Han i przystpi
do odwrotu. Tymczasem armia Ch’i nie zwaajc na nic zmierzaa na zachód. Sun Pin powiedzia do T’ien Chi:
–

onierze Trzech Chin (Han, Wei i Chao) s brutalni i nieustraszeni, a poza tym lekcewa Ch’i. Uwaaj Ch’i za tchórzy. Kto jest biegy w walce, liczy na swoj si strategiczn
i czerpie korzyci z prowadzenia przeciwnika tam, gdzie mu
si podoba. Jak mówi Sztuka wojny: „Kto w poszukiwaniu zysku maszeruje sto kilometrów, straci najlepszego dowódc. Kto
w poszukiwaniu przewagi maszeruje pidziesit kilometrów,
straci poow armii.” Niech po wejciu w granice Wei nasza
armia Ch’i rozpali sto tysicy ognisk. Nastpnego dnia niech rozpali pidziesit tysicy, a jeszcze nastpnego trzydzieci tysicy.

Po trzech dniach wielce rozradowany P'ang Chüan powiedzia:
– Teraz wiem ju na pewno, e armia Ch’i jest przeraona. S
w naszym kraju zaledwie trzy dni, a ponad poowa oficerów
i onierzy ucieka. – po czym zostawi piechot i tylko z lekkozbrojnymi i elitarnymi jednostkami pokona w jeden dzie
zdwojony dystans. Sun Pin oceni jego prdko marszu i okreli, e przybdzie pod Ma-ling o zmroku.
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Droga do Ma-ling bya wska, po obu stronach znajdowao si
wiele rowów i wwozów, w których onierze mogli przygotowa
zasadzki. Sun Pin oskroba due drzewo z kory a do biaoci
i napisa: „Pod tym drzewem zginie P'ang Chüan.”
Potem wysa dziesi tysicy zdolnych kuszników, aby zaczaili
si w ukryciu po obu stronach i kaza im:
– O zmierzchu, gdy zobaczycie ogie, wstacie wszyscy i strzelajcie.
Wieczorem rzeczywicie P'ang Chüan przyby pod okorowane
drzewo. Zobaczy biay pie, skrzesa ogie i zapali pochodni.
Nie dokoczy czyta, gdy dziesi tysicy kuszników na raz wystrzelio. W armii Wei zapanowa chaos i zamt. P'ang Chüan
wiedzia, e niczego wicej nie wymyli i jego wojsko zostao pokonane, wic nim podci sobie gardo, powiedzia:
– Czyni t grud ziemi sawn!
Wojsko Ch’i wykorzystao przewag, cakowicie rozgromio armi
Wei i powrócio do domu, wiozc ze sob jako jeca ksicia Shena
z Wei. Po tym wydarzeniu imi Sun Pina zasyno w caym królestwie, a wiele pokole przekazywao sobie jego Metody wojskowe.
Ta dramatyczna historia znalaza si u Ssu-ma Ch’ien zapewne take
dlatego, e on równie najpierw przey hab ukarania, a potem udao
mu si wyj z haby i zyska saw.
Nic nie wiadomo, aby T’ien Chi albo Sun Pin odgrywali jak rol
w rzdach albo wojsku po bitwie pod Ma-ling, chocia ich sawa rozesza si nawet wród pastw nieprzyjacielskich. Poniewa w Metodach
wojskowych znalazy si nawizania do bitew rozegranych po Ma-ling
a przed kocem wieku, istnieje pewna ewentualno (o ile oczywicie
nawizania te nie zostay dodane przez uczniów), e Sun Pin y mniej
wicej do 305 lub 300 r. p.n.e., osigajc wiek osiemdziesiciu lat.
Jednak brak jakichkolwiek wskazówek wiadczcych o tym, czy nadal
by doradc, czy te usun si w cie.
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