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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 Walcz�cych Królestw
Aby mo�liwe by�o zapisanie w nowym j�zyku sformu�owanej przez
przodków taktyki wojskowej, polegaj�cej na wykorzystywaniu zasta-
nych okoliczno�ci, bez w�tpienia musia�y wyst�pi� pewne sprzyjaj�ce
warunki. Ci�g�e zmiany charakteru bitew zach�ca�y do dalszego roz-
woju metod walki, co mo�na zaobserwowa� na podstawie analizy
wp�ywów okresu Walcz�cych Królestw na Metody wojskowe Sun Pina,
dzi�ki porównaniu tego dzie�a ze Sztuk� wojny Sun Tzu.

Okres Walcz�cych Królestw (403-221 p.n.e.) zyska� t� nazw� dzi�ki
temu, �e w owym czasie niemal bez przerwy toczy�y si� walki pomi�dzy
feudalnymi pa�stewkami, które próbowa�y odbudowywa� swoje si�y
poprzez reformy wewn�trzne i aneksj� terenów s�siadów. W przeci-
wie�stwie do okresu Wiosen i Jesieni, kiedy pod panowaniem nieudol-
nego króla Chou przynajmniej stwarzano pozory porz�dku i praworz�d-
no�ci, w okresie Walcz�cych Królestw o polityce i relacjach decydowa�a
wy��cznie si�a. Jeszcze pod koniec okresu Wiosen i Jesieni dominowa�y
cztery pot��ne pa�stwa (Chin, Ch’u, Ch’i i Yüeh), a na pocz�tku okresu
Walcz�cych Królestw silne klany podzieli�y Chin na trzy mniejsze, cho�
nadal wp�ywowe pa�stwa – Han, Wei i Chao, zwane czasem „Trzy
Chin” – plus pozosta�e tereny krótko nale��ce do starego królewskiego
domu Chin. Na wschodnim wybrze�u uros�o w pot�g� Yüeh, które
rozgromi�o Wu, ale wkrótce podupad�o z powodu wewn�trznych spo-
rów i stopniowo podbija�o je Ch’u, które zako�czy�o podbój w 306 r.
p.n.e. Na pó�nocy pojawi�o si� sprawne, ale stosunkowo s�abe pa�stwo
Yen, a od po�owy czwartego wieku Ch’in, które do 221 r. p.n.e. w ko�cu
pokona�o wszystkie wa�ne si�y, zlikwidowa�o mniejsze pa�stewka i pro-
klamowa�o dynasti� Ch’in, umacnia�o si� na dawnym terytorium Chou.

Cztery z ówczesnych tak zwanych „siedmiu pot��nych pa�stw” – Han,
Wei, Hao i Ch’i – by�y najwa�niejszymi uczestnikami wydarze� roz-
grywaj�cych si� wokó� Sun Pina, natomiast cie� grozy na rozwój wy-
padków rzuca�o rozwijaj�ce si� na zachodzie pa�stwo Ch’in. Pomimo
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(lub z powodu) bezustannych wojen, by�a to era silnego fermentu inte-
lektualnego. W�adcy próbowali jednoczy� swoje pa�stwa, narzuca� w�a-
dz� centraln� i osi�ga� bogactwo materialne niezb�dne do prowadzenia
przed�u�aj�cych si� wojen. Pojawi�a si� znaczna ró�norodno�� pogl�-
dów i my�li politycznych, chocia� wi�kszo�� koncentrowa�a si� g�ównie
na wykorzystywaniu utalentowanych jednostek, tworzeniu sprawnej
administracji, rozwoju rolnictwa i naprawie wojska za pomoc� lepszej
organizacji, szkolenia i doboru ludzi. W odró�nieniu od okresu Wiosen
i Jesieni, gdy feudalni w�adcy mieli na tyle siln� pozycj�, aby nie czuli
si� zagro�eni, w okresie Walcz�cych Królestw innowacyjnych my�licieli
(takich jak Konfucjusz) nie mo�na by�o ju� ignorowa� lub cho�by tylko
tolerowa�. Czasami w niestabilnym okresie Walcz�cych Królestw wy-
starczy�a jednostka, na przyk�ad taka jak Shang Yang, aby o�ywi� chy-
l�ce si� ku upadkowi pa�stwo. Cz�sto dzia�a�a przeciwko przyt�aczaj�cej
opozycji uprzywilejowanych grup interesu. Kiedy indziej do wprowa-
dzania rewolucyjnych metod rz�dzenia sk�ania�y w�adc� dziedzictwo sza-
cownych przodków lub grupa utalentowanych i sprzyjaj�cych mu osób.

W okresie Walcz�cych Królestw znacznie wzros�a si�a organizacji woj-
skowych. I nie by� to wzrost si�y dyktowany liczebno�ci�, ale b�yska-
wicznym rozwojem kwalifikacji �o�nierzy. Nast�pi� rozwój piechoty,
a ponadto wprowadzono kawaleri� – ta jednak nie odegra�a wi�kszej
roli, o ile w ogóle zosta�a wykorzystana – w dwóch s�ynnych bitwach
kojarzonych z Sun Pinem: Kuei-ling i Ma-ling. Druga wa�na ró�nica
w stosunku do okresu Wiosen i Jesieni polega�a na wprowadzeniu usta-
lonych okresów sta�ej s�u�by wojskowej zamiast powo�ywania s�abo wy-
szkolonych ludzi maj�cych w sezonie po zmobilizowaniu i przeszkole-
niu uzupe�ni� armi�. W wielu dawnych tekstach wojskowych mo�na
znale	� wyrazy sprzeciwu wobec sezonowego powo�ywania wojska.
Rzeczywi�cie wi�kszo�� kampanii rozpoczynano jesieni�, w porze
�mierci, ale przed�u�aj�ce si� wojny trwa�y czasami pó� roku, a niekiedy
nawet rok i wtedy kwestia sezonowej s�u�by stawa�a si� niejasna. W tam-
tych czasach norm� sta�y si� rygorystyczne �wiczenia i surowa dyscy-
plina, a �o�nierzy uczono nie tylko pos�ugiwania si� broni�, ale tak�e
tworzenia formacji opisanych w Metodach wojskowych. Dowódcy maj�cy
do dyspozycji �o�nierzy potrafi�cych dzieli� si� na mniejsze oddzia�y,
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reagowa� na sygna�y i wykonywa� manewry, mogli dostosowywa�
rozlokowanie wojsk do terenu i sytuacji przeciwnika. W pó	niejszych
latach okresu Walcz�cych Królestw, gdy liczebno�� przeci�tnej armii
przekroczy�a sto tysi�cy, wi�kszo�� pa�stw wprowadzi�o system wzajem-
nej odpowiedzialno�ci, w którym obowi�zywa�y surowe kary i szczodre
nagrody, a poddanie si�, utrat� towarzysza broni i tchórzostwo kara-
no �mierci�. Oczywi�cie gotowo�� �o�nierzy do wykonania rozkazów
nadal zale�a�a od trudno�ci narzucanych im zada� i surowo�ci do-
wódcy. Jednak jest ma�o prawdopodobne, aby dyscyplina ulega�a roz-
lu	nieniu, poniewa� poddanie si� oznacza�o �mier�. W tamtym czasie
branie je�ców do niewoli nie nale�a�o ju� do spraw priorytetowych.
Na pierwszym planie by�o zniszczenie wroga.

Najwa�niejsz� si�� okresu Walcz�cych Królestw by�a piechota, która
w znacznej mierze zast�pi�a z�o�one ze szlachty wojska walcz�ce na
rydwanach. Jednak same rydwany nie wysz�y z u�ycia, a na odpowied-
nim terenie stanowi�y pot��n� si��, zw�aszcza przeciwko szeregom
piechoty. Do wspierania nacieraj�cych rydwanów wyznaczono specjalne
plutony bojowe, które broni�y przed atakami piechurów nieprzyjaciela
atakuj�cych na skrzydle, ale mo�na je by�o tak�e wystawi� w charak-
terze niezale�nych jednostek wpieraj�cych regularne oddzia�y piechoty.
W zale�no�ci od cech charakterystycznych terenu, dowódca móg� wy-
stawia� odpowiednie zestawienie rydwanów, piechoty i (w ko�cu) ka-
walerii. Mobilno�� kojarzy si� w�a�nie z kawaleri�, ale tysi�c rydwanów
mog�o równie szybko przewie	� co najmniej tak� sam� liczb� �uczni-
ków lub �o�nierzy wyposa�onych w bro� miotaj�c�, o ile w ka�dej dru-
�ynie znajdowa� si� wo	nica. Podczas obu bitew toczonych przez Sun
Pina bez�adne wojska P'ang Chüana ruszy�y do bitwy, prawdopodobnie
na czele z rydwanami, którym towarzyszy�a piechota, i natkn��y si� na
rozstawionego, dobrze okopanego przeciwnika z przygotowan� obron�.
Na podstawie Metod wojskowych mo�na si� domy�la�, �e Sun Pin nie
wystawia� ani rydwanów, ani kawalerii do walki jako takiej, lecz wy-
korzystywa� je w charakterze elementów nieruchomych. Zw�aszcza na
bardziej otwartym terenie Kuei-ling móg� u�y� rydwanów jako wozów
wojskowych (jak Jan Zizka) albo zbudowa� z nich prowizoryczne for-
tyfikacje.
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ycie i bitwy Sun Pina
Ka�de znane nam 	ród�o uznaje Sun Pina za potomka Sun Tzu, cho-
cia� w rzeczywisto�ci ich pokrewie�stwo mog�o by� nieco bardziej lu	ne.
Powsta�o kilka drzew genealogicznych, ale wszystkie one budz� pewne
w�tpliwo�ci i oczywi�cie nie uznaj� ewentualno�ci, �e Sun Tzu móg�
wcale nie istnie�. Zgodnie z rozpowszechnionymi pogl�dami Sun Pin
by� wnukiem Sun Tzu, ale skoro okresy ich dzia�alno�ci dzieli�o ca�e
stulecie, to jest bardziej prawdopodobne, �e by� on jego prawnukiem
albo praprawnukiem. Przyjmuj�c, �e w chwili rozpocz�cia kampanii
Kuei-ling (354 do 353 r. p.n.e.) Sun Pin mia� co najmniej 25 lat, trzeba
stwierdzi�, �e musia� urodzi� si� oko�o 380 r. p.n.e., czyli – opieraj�c
si� na Shih Chi – ponad sto lat po Sun Tzu.

Chocia� jego biografia znalaz�a si� równie� w Shih Chi, o jego �yciu
i pochodzeniu nie wiadomo dos�ownie nic, co pochodzi�oby z innego
	ród�a. Kilku naukowców i wydawców przedstawi�o w minionym dzie-
si�cioleciu dziwnie poszerzon� biografi� Sun Pina, ale generalnie we
wszystkich przypadkach autorzy opierali si� na Shih Chi i kilku krót-
kich notkach przypisywanych do tego okresu. 
ycie i kariera Sun Pina
opisane jakie� dwie�cie lat po jego �mierci przez Ssu-ma Ch’iena wy-
gl�da�y mniej wi�cej tak:

Jakie� sto lat po �mierci Sun Tzu pojawi� si� Sun Pin. Urodzi� si�
w Ch’i pomi�dzy Ah a Chüan i by� bezpo�rednim potomkiem
Sun Tzu. Kiedy� Sun Pin uczy� si� wojskowo�ci u P'ang Chüana.
P'ang Chüan s�u�y� ju� wtedy w pa�stwie Wei i zosta� miano-
wany jednym z dowódców króla Hui. Zdaj�c sobie spraw�, �e jego
umiej�tno�ci nie dorównuj� umiej�tno�ciom Sun Pina, kiedy�
w tajemnicy pos�a� po niego. Gdy Pin przyby�, P'ang Chüan prze-
straszy� si�, �e jest on od niego lepszym wodzem i ogarn��a go
zazdro��. Naginaj�c prawo spowodowa�, �e Sun Pin zosta� ska-
zany na odj�cie stopy i napi�tnowanie twarzy, aby przebywa�
w ukryciu i nie zosta� dostrze�ony przez króla.

Do Lianh w Wei przyby� pose� z Ch’i. Sun Pin, którego z powo-
du kary usuni�to z dworu, spotka� si� z pos�em w tajemnicy i u�y�
swojej si�y przekonywania. Pose� Ch’i uleg� jego s�owom i pota-
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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
go�cia honorowego.

T’ien Chi cz�sto robi� zak�ady z ksi���tami o to, czyje konie zwy-
ci��� w wy�cigach. Sun Pin zauwa�y�, �e konie wodz� nie ust�-
puj� r�czo�ci� koniom ksi���t. By�y trzy stopnie koni: wysoki,
�redni, niski. Wtedy Sun Pin rzek� do T’ien Chi:

 – Jeszcze raz, mój panie, powiniene� zawrze� zak�ad, wiem bo-
wiem, jak sprawi�, aby� wygra�.

T’ien Chi zaufa� mu i postawi� tysi�c z�otych monet. Gdy zbli�a�
si� czas wy�cigów, Sun Pin powiedzia�:

 – Wystaw najs�absze konie przeciwko ich najsilniejszym. Najsil-
niejsze przeciwko �rednim. A �rednie przeciwko najs�abszym.

Po zako�czeniu trzech wy�cigów T’ien Chi mia� dwa wy�cigi wy-
grane i jeden przegrany, wi�c w rezultacie on wygra� tysi�c z�otych
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 pa�stwo Wei zaatakowa�o Chao. Chao znalaz�o
si� w potrzasku i poprosi�o o pomoc Ch’i. Król Wei chcia� uczyni�
Sun Pina g�ównodowodz�cym z Ch’i, ale ten grzecznie odmówi�:

 – To niemo�liwe, aby tak� funkcj� pe�ni� cz�owiek skazany na
kar�. – Król wi�c wyznaczy� do tej funkcji T’ien Chi, a Sun Pin
zosta� strategiem. Pin podró�owa� w os�oni�tym powozie i na
siedz�co uk�ada� plany.

T’ien Chi chcia� prowadzi� armi� na Chao, ale Sun Pin powie-
dzia�:

 – Kto mo�e rozwi�za� spl�tane wi�zy, nie rozcina sp�tanych r�k.
Kto chce rozdzieli� dwóch wojowników, nie atakuje ich hala-
bard�. Gdy wojska stan� naprzeciw siebie, musisz uderzy� w luk�
nieprzyjaciela. A gdy ich polecenia stan� si� wzajemnie sprzeczne,
a ich si�a strategiczna zablokowana, trudno�ci rozwiej� si� same.
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Wei ruszaj� do ataku na Chao, wi�c – oczywi�cie – kraj opusz-
czaj� lekkie wojska i elitarne oddzia�y, a na miejscu pozostaj�
tylko starzy i s�abi. Czy� nie lepiej by�oby poprowadzi� wojska
forsownym marszem do Ta-liang, zaj�� ich drogi i zaatakowa�
opuszczone miejsca? Z pewno�ci� nieprzyjaciele zostawi� Chao,
aby ratowa� siebie. Tak wi�c jednym posuni�ciem wyrwiemy
Chao z potrzasku i skorzystamy na tym, �e Wei b�d� wyczerpani.

T’ien Chi zrealizowa� ten plan, a Wei rzeczywi�cie opu�cili Han-tan
i podj�li walk� z Ch’i pod Kuei-ling. Ch’i rozgromi�o armi� Wei.

Trzyna�cie lat pó	niej Wei i Chao zaatakowa�y pa�stwo Han.
Han donios�o Ch’i o swoim trudnym po�o�eniu. W�adca 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 us�ysza� o mar-
szu T’ien Chi na Ta-ling, odst�pi� od ataku na Han i przyst�pi�
do odwrotu. Tymczasem armia Ch’i nie zwa�aj�c na nic zmie-
rza�a na zachód. Sun Pin powiedzia� do T’ien Chi:

 – 
o�nierze Trzech Chin (Han, Wei i Chao) s� brutalni i nie-
ustraszeni, a poza tym lekcewa�� Ch’i. Uwa�aj� Ch’i za tchó-
rzy. Kto jest bieg�y w walce, liczy na swoj� si�� strategiczn�
i czerpie korzy�ci z prowadzenia przeciwnika tam, gdzie mu
si� podoba. Jak mówi Sztuka wojny: „Kto w poszukiwaniu zy-
sku maszeruje sto kilometrów, straci najlepszego dowódc�. Kto
w poszukiwaniu przewagi maszeruje pi��dziesi�t kilometrów,
straci po�ow� armii.” Niech po wej�ciu w granice Wei nasza
armia Ch’i rozpali sto tysi�cy ognisk. Nast�pnego dnia niech roz-
pali pi��dziesi�t tysi�cy, a jeszcze nast�pnego trzydzie�ci tysi�cy.

Po trzech dniach wielce rozradowany P'ang Chüan powiedzia�:

 – Teraz wiem ju� na pewno, �e armia Ch’i jest przera�ona. S�
w naszym kraju zaledwie trzy dni, a ponad po�owa oficerów
i �o�nierzy uciek�a. – po czym zostawi� piechot� i tylko z lek-
kozbrojnymi i elitarnymi jednostkami pokona� w jeden dzie�
zdwojony dystans. Sun Pin oceni� jego pr�dko�� marszu i okre-
�li�, �e przyb�dzie pod Ma-ling o zmroku.
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Droga do Ma-ling by�a w�ska, po obu stronach znajdowa�o si�
wiele rowów i w�wozów, w których �o�nierze mogli przygotowa�
zasadzki. Sun Pin oskroba� du�e drzewo z kory a� do bia�o�ci
i napisa�: „Pod tym drzewem zginie P'ang Chüan.”

Potem wys�a� dziesi�� tysi�cy zdolnych kuszników, aby zaczaili
si� w ukryciu po obu stronach i kaza� im:

 – O zmierzchu, gdy zobaczycie ogie�, wsta�cie wszyscy i strze-
lajcie.

Wieczorem rzeczywi�cie P'ang Chüan przyby� pod okorowane
drzewo. Zobaczy� bia�y pie�, skrzesa� ogie� i zapali� pochodni�.
Nie doko�czy� czyta�, gdy dziesi�� tysi�cy kuszników na raz wy-
strzeli�o. W armii Wei zapanowa� chaos i zam�t. P'ang Chüan
wiedzia�, �e niczego wi�cej nie wymy�li i jego wojsko zosta�o po-
konane, wi�c nim podci�� sobie gard�o, powiedzia�:

 – Czyni� t� grud� ziemi s�awn�!

Wojsko Ch’i wykorzysta�o przewag�, ca�kowicie rozgromi�o armi�
Wei i powróci�o do domu, wioz�c ze sob� jako je�ca ksi�cia Shena
z Wei. Po tym wydarzeniu imi� Sun Pina zas�yn��o w ca�ym króle-
stwie, a wiele pokole� przekazywa�o sobie jego Metody wojskowe.

Ta dramatyczna historia znalaz�a si� u Ssu-ma Ch’ien zapewne tak�e
dlatego, �e on równie� najpierw prze�y� ha�b� ukarania, a potem uda�o
mu si� wyj�� z ha�by i zyska� s�aw�.

Nic nie wiadomo, aby T’ien Chi albo Sun Pin odgrywali jak�� rol�
w rz�dach albo wojsku po bitwie pod Ma-ling, chocia� ich s�awa roze-
sz�a si� nawet w�ród pa�stw nieprzyjacielskich. Poniewa� w Metodach
wojskowych znalaz�y si� nawi�zania do bitew rozegranych po Ma-ling
a przed ko�cem wieku, istnieje pewna ewentualno�� (o ile oczywi�cie
nawi�zania te nie zosta�y dodane przez uczniów), �e Sun Pin �y� mniej
wi�cej do 305 lub 300 r. p.n.e., osi�gaj�c wiek osiemdziesi�ciu lat.
Jednak brak jakichkolwiek wskazówek �wiadcz�cych o tym, czy nadal
by� doradc�, czy te� usun�� si� w cie�.






