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Оној што ќе го спознае тао на семејството 
Сун, неизбежно ќе се спои со Небесата и со 
Земјата.

Начелата оличени во прочуената Умет-
ност на војувањето, не само што одредиле во 
кој правец ќе се развива кинеската воена док-
трина во текот на два и пол милениума, туку 
и денес се многу важни, бидејќи нашле при-
мена во најразлични сфери. Па дури и повеќе 
од тоа, импликациите на ова крајно лаконско 
дело - а сега веќе и на Воените Методи на 
Сун Пин - се ограничени само со перспекти-
вата и фантазијата на читателот. Меѓу многу-
те толкувања застапени на Далечниот исток 
како и, додуша многу помалку, во западните 
земји, оние најплодните својата целисход-
ност ја црпат од мапирањето на воената мис-
ла, и нејзиното пренесување на други области. 
Како што е и природно, концептите и такти-
ките изложени во Уметноста на војувањето 
претставуваат многу значајно четиво за вое-
ната наука и многу од нив веќе се инкорпо-
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рирани во доктрините на современите свет-
ски оружени сили. Деловниот свет, а особено 
маркетингот, којшто одамна се смета за бојно 
поле и за него се зборува со воени и тактички 
термини, претставува едно од окружувањата 
каде што Сун Цуовата философија најчесто 
се применува. Меѓутоа, во азиските земји ста-
нало популарно апстрактната тактика и кон-
цептуалните принципи изложени во воените 
списи на семејството Сун, да се применуваат 
на приватниот живот, од наједноставните оп-
штествени активности, до напредувањето во 
кариерата и интеракцијата со општеството. 
Некои книги, фундаменталните гледишта из-
ложени во Уметноста на војувањето, ги при-
менуваат дури и на берзанското тргување, на 
сексуалните односи, на самоодбраната, пред 
сè преку поттикнување на свеста на читателот 
дека различните гледишта и неортодоксните 
тактички принципи можат да се применат на 
таканаречените обични ситуации.

Уметноста на војувањето на Сун Цу, 
одамна се смета за најстар и најважен кине-
ски воен трактат - сите останати дела се, во 
најдобар случај, од второстепено значење. 
Традиционалистите оваа книга ì ја при-
пишуваат на историската личност со име 
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Сун Ву, којшто во раните историски списи 
е прикажан како многу активен во послени-
те години на VI век пред раѓањето на Хри-
стос. Според нивното мислење, во книгата 
се сочувани неговите стратешки концепти и 
тактички принципи, и според тоа книгата би 
требало да се датира во тој период. Меѓутоа, 
со текот на годините, некои поскептични на-
учници ја ставија под сомнеж автеничноста 
на ова дело, неведувајќи извесни историски 
непоклопувања и очигледни анахронизми, за 
да ги оправдаат своите ставови. Иако нивните 
аргументи се различни, само најекстремните 
меѓу нив ја порекнуваат воената улога на Сун 
Ву, или неговото вистинско постоење.

Едно поурамнотежено видување, во кое 
би била содржана еволутивната природа на 
војувањето, односно категориите како што се: 
постојаната потреба за воена и бирократска 
специјализација, личностите коишто биле 
вклучени во сето тоа, сложеноста на политич-
ката ситуација и лошиот материјал на кој се 
пишувало - би можело да доведе до заклучок 
дека историскиот Сун Ву навистина постоел, 
а и до фактот дека не бил само стратег, (многу 
е можно да бил и војководец), туку и дека го 
напишал јадрото на книгта која го носи не-
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говото име.
Ако сето тоа се земе предвид, тогаш може 

да се дојде до заклучок дека основните учења 
можеби се пренесувале од колено на колено 
во рамки на неговото семејство, или на бли-
ско поврзаната група ученици, и со текот на 
децениите, биле подобрувани и менувани, 
постепено добивајќи широка примена.
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Државата Чоу, која праведно ја отфрли-
ла декадентната династија Шанг и во 1045 г. 
п.н.е. основала своја династија, на прославе-
ните темели на доблеста и благодарноста, го 
воспоставила својот авторитет на тој начин 
што испратила групи од кралскиот клан кон 
непријателот и во земјите во кои владееле не-
мири. Меѓутоа, после неколку поколенија, но-
мадите почнале да вршат притисок од север и 
од запад, и според тоа, потрагата по сојузници, 
по материјални средства и по политичка сила 
морала да се пренасочи на југ и југоисток. 
Некои од раните кралеви на династијата Чоу, 
со голем ентузијазам спроведувале воени 
кампањи на југ, но со мешовити резултати. 
Кралот Чао, петтиот владетел по ред, дури 
и загинал таинствено, што довело до често 
повторуваните обвинувања дека е убиен по 
налог на државата Чу. Додека членовите на 
владејачките кланови првобитно емигрирале 
во тие краишта од чисто одбранбени причини, 
таа офанзива на југ во основа станала од кул-
турна природа. Народите околу првобитните 
енклави коишто ги воспоставило семејството 

СУН ЦУ И НЕГОВАТА ЕРА
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Чоу, постепено се навикнале на нивните 
производи и технологија. Многу државич-
ки со гордост истакнувале дека потекнуваат 
од некој член на кралското семејство Чоу, а 
повеќето од нив барем начелно се изјаснувале 
како сојузници на државата Чоу, а подоцна 
како сојузници на посилните северни држави, 
коишто се развиле кога моќта на династијата 
Чоу видно ослабела.

Пролетниот и Есенскиот период (722-481 
п.н.е) ги карактеризираат силни личности, 
сеприсутни сплетки, убиства, војни и вчудо-
видувачки драми во коишто цели држави се 
создавале и исчезнувале, само поради хиро-
вите на доминантните поединци. Во тој пе-
риод настануваат големи семејства и нивниот 
неизбежен и често суров судир со постаро-
то племство на Чоу, како и деструктивното 
создавање на седум големи држави, од коиш-
то, наводно, секоја била во можност да собере 
војска од десет илјади кочии. До почетокот на 
VI в. п.н.е, државата Чин веќе оформила шест 
армии, видно узурпирајќи го кралскиот пре-
рогатив на државата Чоу, и можела, кога и да 
се укаже потреба од тоа, да свика војска од 75 
000 луѓе. (Истите тие шест армии, под кон-
трола на противставените страни, со тек на 
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времето ќе ја уништат државата, додека ше-
сте министерски семејства се борат за врхов-
на власт.) Првобитно основана од страна на 
кралската куќа Чоу, моќната династија Чин на 
себе ја презела улогата на хегемон или фак-
тички владетел за одржување на владеењето 
со династијата Чоу, и ги присилиле остана-
тите држави да ја признаат за формална, па 
дури и да ја прогласат за света таа нивна пре-
стижна улога.

Иако централните држави меѓу себе же-
стоко се натпреварувале за релативна надмоќ, 
и понатаму имале извесно чувство за заед-
ништво и свесно се разликувале од нециви-
лизираните варварски земји и луѓе. Со самото 
тоа, овие држави со презир и со извесен страв 
го набљудувале многу брзиот развој на диви-
те јужни краеви, каде што настанувале држа-
вите Чу (многу битен стимулант на мислите 
на Сун Цу), Ву (во којашто делувал Сун Цу) 
и Јуех (непријател на Ву). Исто така, се пла-
шеле и од државата Чин, којашто се прости-
рала во срцето на старата држава Чоу. Југот 
не само што се разликувал, туку се одликувал 
и со изразити предности, вклучувајќи и по-
топла, поплодна клима, богатство од водени 
извори, како и бројни реки, езера, планини 
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и густи шуми. Тоа било природна тврдина 
која често во потполност го оневозможувала 
војувањето со кочии, земјиштето било такво 
што нападот од север бил тешко изводлив, а 
примената на морнарицата лесна. Тие копне-
ни морнарици развиле генијални вештини за 
експлоатација на реките Јангце, Хан и Хуаи, 
како и на бројните езера и на пространите мо-
чуришта.

Моќната држава Ву тврдела дека е подрев-
на и дури и од самата Чоу, бидејќи наводно 
била основана од најстариот син на еден нив-
ни далечен предок. Поради тоа што претеж-
но се простирала на алувијалната рамница 
којашто ја образува реката Јангце, државата 
Ву се одликувала само со ниски ритчиња, а 
приближно петнаесет проценти од нејзиното 
земјиште било влажно, и се состоело од мо-
чуришта, реки, езера и бари. (Овие природ-
ни препреки најверојатно го поттикнале Сун 
Цу да развие свои тактички принципи врз 
основа на теренот.) Пред Сун Цу да ја пре-
земе својата улога на советник, државите 
Ву и Чу биле во војна веќе 50 години. Иако 
на почетокот Чу била посилна, државата Ву, 
како што поминувале децениите, презема-
ла сè поагресивни напади, што ја приморало 
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државата Чу да преземе масивни дефанзивни 
подготовки, вклучувајќи го и градењето беде-
ми околу градовите, како и утврдувања - од 
почеткот на 538 г. п.н.е. Ву имала корист и 
од суровата тенденција на Чу да ги гази мал-
цинските народи и помалите држави во тој 
регион, па меѓу нив лесно наоѓала бројни 
сојузници и поддршка. Користејќи се со чув-
ството на заедништво поттикнато од судирот 
со заедничкиот непријател, Ву била во мож-
ност да се потпре на нив кога е во прашање 
материјалната поддршка, на локалните води-
чи и на информациите од теренот - што било 
многу важно во доктрината на Сун Цу.

Бидејќи била мала држава, Ву се одлику-
вала со сè поголема самосвест, но и поната-
му со неа владееле динамични водачи, кои 
претежно ги избегнувале замките на екстра-
вагантноста и на декаденцијата. Наместо да 
го експлоатираат и да го исцрпуваат народот, 
кралевите на Ву се труделе да го негуваат, да 
ја зголемуваат популацијата и да ја поттикну-
ваат продуктивноста. Со самото тоа, во текот 
на нивните бројни воени походи, воините на 
Ву биле храбри и стамени, трпеле големи на-
пори и често умееле поразот да го претворат 
во победа. Нивното водство било пообединето 
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отколку во другите држави, што можеби било 
причина за нивната воена прилагодливост и 
способност за брзо реагирање. Бидејќи нив-
ните сили биле бројчано помали во дословно 
сите судири со армиите на државата Чу, вода-
чите на Ву морале да развијат досетлива так-
тика и постојано да ги избегнуваат фронтал-
ните напади, коишто се одликуваат со чиста 
сила, и коишто би им ја десеткувале војската. 
Тој пристап посебно е одразен во Сун Цуо-
вото истакнување на маневриското војување 
и избегнувањето на директниот судир со 
надмоќниот непријател. Нападите со коишто 
се служеле во Ву, се одликувале со брзина и 
подвижност, со често служење со измами и 
мудри стратешки потези, со насоченост кон 
оневозможување на непријателските планови 
и движења - тоа се кардинални принципи на 
Уметноста на војувањето.

Освен тоа, воините на Ву се служеле со 
толку силна одбрана што непријателската 
војска ретко наидувала на слаби точки ко-
ишто можела да ги искористи. Очигледно е 
дека во државата Ву, уште пред Сун Цу, на-
станале услови за подоцнежно создавање на 
некои од клучните учења на Уметноста на 
војувањето, вклучувајќи го и: „Да се порази 


