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Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 

Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 



Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
другим ударом наступати зі зброєю в руках, за 
третім вишикуватися в бойовий порядок. Тут 
жінки, прикривши рот руками, розсміялись.

Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
вдарив в барабан, віддаючи накази три рази і 
пояснюючи їх п'ять разів. Вони сміялись, як і 
раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
стало дибки, а зав'язки шапочки порвалися на 
шиї. Він сказав Знавцю законів: «Принесіть 
сокири ката».

[Потім] Сунь-цзи сказав: «Якщо інструкція не 
ясна, якщо поясненням і наказам не довіряють, 
то це провина полководця. Але коли ці інструкції 
повторені три рази, а накази пояснені п'ять разів, 
а війська як і раніше не виконують їх, то це про-
вина командирів. Згідно з приписами військової 
дисципліни, яке покарання?» Знавець законів 
сказав: «Обезголовлення!» Тоді Сунь-цзи наказав 
відрубати голови командирам двох підрозділів, 
тобто двом улюбленим коханкам правителя.

Правитель У зійшов на площадку, щоб спостері-
гати, коли двох його улюблених коханок збира-
лися обезголовлювати. Він спішно відправив 
чиновника вниз з наказом: «Я зрозумів, що пол-
ководець може керувати військами. Без цих двох 
коханок їжа мені буде не в радість. Краще не обе-
зголовлювати їх».

Сунь-цзи сказав: «Я вже призначений полковод-
цем. Згідно з правилами для полководців, коли я 
командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
дення Піднебесної в порядок».

Однак правитель У несподівано виявився неза-
доволений. Він сказав: «Я знаю, що ви чудово 
керуєте армією. Навіть якщо завдяки цьому я 
стану гегемоном, місця для їх навчання не буде. 
Полководець, будь ласка, розпустіть армію і 
повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати».

Сунь-цзи сказав: «Ваша величність любить 
тільки слова, але не може осягнути сенс». У 
Цзисюй промовив: «Я чув, що армія - це невдячна 
справа, і її не можна довільно перевіряти. Тому, 
якщо хто-небудь формує армію, але не виступає з 
каральним походом, військове Дао не проявить-
ся. Зараз, якщо ваша величність щиро шукає 
талановитих людей і хоче зібрати армію для того, 
щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
командувачем, хто зможе перейти Хуай, перетну-
ти Сі і пройти тисячу лі, щоб вступити в бій?» 
Тоді правитель У надихнувся. Він наказав бити в 
барабан, щоб зібрати штаб армії, скликав війська 
і напав на Чу. Сунь-цзи взяв Шу; убивши двох пол-
ководців перебіжчиків: Кай Юя і Чжу Юна».

У біографії, що міститься в «Ши цзи», далі гово-
риться, що «На заході він здобув перемогу над 
могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
настрашив Ци і Цзінь, і його ім'я стало знаменитим 
серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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Сунь-Цзи.
Мистецтво війни

Той, хто знає, коли можна битися, а коли не 
можна, здобуде перемогу.

Той, хто розуміє, як використовувати великі і 
малі сили, здобуде перемогу.

Той, у кого верхи і низи горять одним і тим же 
бажанням, здобуде перемогу.

Той, хто, будучи повністю готовий, чекає непідго-
товленого, здобуде перемогу.

Зовсім не обов'язково вести воєнні дії, щоб вико-
ристовувати принципи, сформульовані Сунь-Цзи. 
Вони так само застосовані в політиці, управлінні і 
навіть у повсякденному житті. Переможцем мріє 
стати кожен. Осягнення стародавньої мудрості і 
сьогодні - крок до перемоги.

Передмова перекладача
З усіх «Семи воєнних канонів» «Військова страте-

гія» Сунь-Цзи, традиційно відома як «Мистецтво 
війни», отримала найбільшого поширення на 
Заході. Вперше перекладена французьким місіоне-
ром близько двох століть тому, вона постійно вив-
чалася і використовувалася Наполеоном і, можли-
во, деякими представниками нацистського голов-

нокомандування. Протягом двох останніх тися-
чоліть вона залишалася найважливішим воєнним 
трактатом в Азії, де навіть прості люди знали її 
назву. Китайські, японські, корейські воєнні теоре-
тики і професійні солдати обов'язково вивчали її, і 
багато стратегій зіграли важливу роль у легендар-
ній військовій історії Японії, починаючи з VIII 
століття. Більше тисячі років концепції книги 
викликали безперервні дискусії та страсні філо-
софські дебати, захоплюючи увагу вельми впливо-
вих в різноманітних областях фігур. Хоча книга 
багато разів перекладалася на англійську, а пере-
клади Л. Джайлса і С. Гріффіта не втратили значен-
ня досі, продовжують з'являтися нові.

Сунь-Цзи і текст
Довго вважалося, що «Мистецтво війни» є най-

давнішим і найбільш глибоким воєнним трактатом 
Китаю, а всі інші книги в кращому випадку друго-
рядними. Традиціоналісти приписували книгу 
історичному персонажу Сунь У, активна діяльність 
якого в кінці VI ст. до н.е., починаючи з 512 р. до н.е., 
зафіксована в «Ши цзи» і в «Веснах і осенях У і Юе». 
Згідно з ними, книга повинна датуватися цим 
часом і містити теорії і воєнні концепції самого 
Сунь У. Однак інші вчені, по-перше, визначили бага-

точисленні історичні анахронізми в збереженому 
тексті, як: терміни, події, технології та філософські 
поняття; по-друге, підкреслювали відсутність 
будь-яких доказів (які повинні були бути в «Цзо 
чжуань» - класичного літопису політичних подій 
того часу), що підтверджують стратегічну роль 
Сунь У в війнах між У і Юе; і, по-третє, звертали 
увагу на розбіжність концепції великомасштабної 
війни, обговорюваної в «Мистецтві війни», з одної 
сторони, і, з іншої, запам'ятався лише у вигляді 
атавізму битви кінця VI ст. до н.е.

Традиційна інтерпретація бачить істотний доказ 
своєї правоти в тому, що багаточисленні пасажі з 
«Мистецтва війни» можна зустріти в багатьох 
інших військових трактатах, що, і це доведено, не 
могло б мати місця, якби не був текст більш раннім. 
Вважається навіть, що таке повальне наслідування 
означає, що «Мистецтво війни» - найбільш ранній 
воєнний трактат, що цінувався вище будь-якої 
іншої роботи, усної або письмової. Поява деяких 
аналітичних концепцій, таких як класифікація міс-
цевостей, теж пов’язується з Сунь-Цзи; далі їх вико-
ристання укладачами «Сіма фа» вважається безсу-
перечним доказом історичної первинності 
«Сунь-Цзи», а можливість того, що сам Сунь-Цзи 
виходив з інших робіт, не береться до уваги.

Однак, навіть якщо нехтувати ймовірністю пізні-
ших нашарувань і змін, традиційна позиція як і 
раніше ігнорує факт більш ніж двотисячолітніх 
ведень бойових дій і існування тактики до 500 р. до 
н.е. і приписує фактичне створення стратегії 
одному Сунь-цзи. Стислий, часто абстрактний 
характер його пасажів наводиться в свідоцтво того, 
що книга була складена на ранньому етапі розвитку 
китайського письма, але можна висунути в рівній 
мірі чарівний аргумент, що настільки філософськи 
витончений стиль можливий лише при наявності 
досвіду бойових битв і традиції серйозного вивчен-
ня військової тематики. Базові концепції і загальні 
пасажі швидше за все говорять на користь великої 
військової традиції і прогресуючих знань і досвіду, 
ніж на користь «творіння з нічого».

За винятком зжившої себе позиції скептиків, які 
вважали роботу пізньою підробкою, існує три точки 
зору на час створення «Мистецтва війни». Перша 
приписує книгу історичному діячеві Сунь У, вважа-
ючи, що остаточна редакція була зроблена незаба-
ром після його смерті на початку V ст. до н.е. Друга, 
заснована на самому тексті, приписує його до сере-
дини – другої половині періоду «Воюючих Царств», 
тобто до IV або ІІІ ст. до н.е. Третя, також базується 
на самому тексті, а також на раніше відкритих дже-

релах, поміщає його десь у другій половині V ст. до 
н.е. Навряд чи коли-небудь буде встановлена 
справжня дата, бо традиціоналісти проявляють ис: 
виключну емоційність в захисті автентичності 
Сунь-цзи. Проте цілком ймовірно, що така історич-
на особистість існувала, і сам Сунь У не тільки 
служив стратегом і, можливо, командувачем, але і 
склав канву книги, що носить його ім'я. Потім най-
більш істотне передавалося з покоління в поколін-
ня в родині або в школі найближчих учнів, з роками 
виправляючись і знаходячи все більш широке 
поширення. Найбільш ранній текст був, можливо, 
відредагований знаменитим нащадком Сунь-Цзи 
Сунь Бінем, який також широко використовував 
його вчення в своїх «Воєнних методах».

В «Ши цзи» представлені біографії багатьох 
видатних стратегів і полководців, включаючи 
Сунь-цзи. Однак «Весни і Осені У і Юе»пропонують 
більш цікавий варіант:

«На третьому році правління Хелюй-вана полко-
водці із У хотіли напасти на Чу, але ніяких дій не 
послідувало. У Цзисюй і Бо Сі говорили один 
одному: «Ми готуємо воїнів і розрахунки від імені 
правителя. Ці стратегії будуть вигідні для держа-
ви, і тому правитель повинен напасти на Чу. Але 
він не віддає наказів і не бажає збирати армію. Що 

ми повинні робити?»
Через якийсь час правитель царства У запитав 

У Цзисюя і Бо Сі: « Я хочу послати армію. Що ви 
думаєте стосовно цього?» У Цзисюй і Бо Сі від-
повіли: «Ми хотіли б отримати накази». Прави-
тель У потай вважав, що ці двоє затамували гли-
боку ненависть до Чу. Він дуже боявся, що ці двоє 
поведуть армію тільки для того, щоб бути знище-
ними. Він зійшов на вежу, повернувся лицем до 
південного вітру і важко зітхнув. Через якийсь 
час він зітхнув знову. Ніхто з міністрів не зро-
зумів думок правителя. У Цзисюй здогадався, що 
правитель прийме рішення, і тоді порекоменду-
вав йому Сунь-цзи.

Сунь-цзи на ім'я У був родом з царства У. Він 
досяг успіху у військовій стратегії, але жив 
далеко від двору, тому прості люди не знали про 
його здібності. У Цзисюй, будучи обізнаним, 
мудрим і спостережливим, знав, що Сунь-цзи 
може проникнути в ряди ворога і знищити його. 
Одного разу вранці, коли він обговорював воєнні 
справи, він рекомендував Сунь-цзи сім разів. 
Правитель У сказав: «Раз ви знайшли виправдан-
ня, щоб висунути цього чоловіка, я хочу бачити 
його». Він питав Сунь-цзи про військову страте-
гію і кожного разу, коли той викладав ту або іншу 

частину своєї книги, не міг знайти достатніх для 
похвали слів.

Дуже задоволений, правитель сказав: «Якщо 
можливо, я хотів би піддати вашу стратегію 
маленькій перевірці». Сунь-цзи сказав: «Це мож-
ливо. Ми можемо провести перевірку за допомо-
гою жінок з внутрішнього палацу». Правитель 
сказав: «Згоден». Сунь-цзи сказав: «Нехай дві 
улюблені коханки вашої величності очолять два 
підрозділи, кожна поведе одне». Він наказав усім 
трьомстам жінкам надягти шоломи і обладунки, 
нести мечі і щити і вистроїтись. Він навчив їх 
воєнним правилам, тобто йти вперед, відходити, 
повертатися наліво і направо і розгортатися 
кругом відповідно з боєм барабана. Він повідо-
мив про заборони і потім наказав: «За першим 
ударом барабана ви повинні всі зібратися, за 
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Потім Сунь-цзи особисто взяв у руки палички і 
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раніше. Сунь-цзи зрозумів, що жінки продовжу-
ватимуть сміятися і не зупиняться.

Сунь-цзи був в люті. Очі у нього були широко 

відкриті, голос подібний до реву тигра, волосся 
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командую армією, навіть коли накази віддаєте 
ви, я можу виконувати». [І обезголовив їх.]

Він знову вдарив в барабан, і вони рухалися 

наліво і направо, вперед і назад, розверталися 
кругом згідно приписаним правилам, не сміючи 
навіть прижмуритись. Підрозділи мовчали, не 
наважуючись глянути навколо. Потім Сунь-цзи 
доповів правителю У: «Армія вже добре кориться. 
Я благаю ваша величність поглянути на них. 
Коли б ви не захотіли використовувати їх, навіть 
змусити пройти через вогонь і воду, це не складе 
труднощів. Їх можна використовувати для приве-
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щоб покарати жорстоке царство Чу; стати геге-
моном в Піднебесній і настрашити пихатих 

князів, якщо ви не призначите Сунь-цзи головно-
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могутнім царством Чу і дійшов до Ін. На півночі 
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серед пихатих князів. Це відбулося завдяки силі 
Сунь- цзи». Деякі воєнні історики пов’язують його 
ім'я з наступними після 511 р до н.е. - роком першої 
зустрічі Сунь-цзи з Хелюй-Ваном - кампаніями 
проти царства Чу, хоча він більш ні разу не згаду-
вався пісьменнь1мі джерелами як головнокоман-
дуючий військ. Мабуть, Сунь-цзи усвідомив труд-
нощі життя в постійно мінливих, нестабільних 
політичних умовах того часу і проживав у відда-
ленні від справ, залишивши свою працю і давши 
тим самим приклад наступним поколінням.

Біографія в «Ши цзи» ще в одному принципово 
відрізняється від тої, щоміститься в «Веснах і 
осенях У і Юе», бо вважає Сунь-цзи уродженцем цар-
ства Ци, а не У. Тоді його коріння були б в державі, 
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прямо вважає, що в тексті помилка. Сорай поси-
лається на видання Лю Іня ([...]), в якому йдеться 
про те, що в старих виданнях цього трактату 
всюди стоїть саме цей ієрогліф. Той же ієрогліф 
стоїть і в виданні мінського Хе Янь.

84
Важкий вислів «шень цзи» тлумачиться по-різно-

му. Слово «шень» - «бог», «божество» - зрозуміле; 
його звичне значення як епітета рівнозначне 
російському «надприродний», «незбагненний», 
«таємний» і т. п. Різних тлумачень піддається 
слово «цзі». Одні тлумачать його як синонім «фа» - 
«закон», «спосіб». В такому випадку фраза Сунь-ц-
зи приймає приблизно такий сенс: вміння кори-
стуватися шпигунами – це чудовий спосіб дій. Інші 
коментатори надають слову «цзі» сенс «ознака», 
«прояв», і тоді це буде означати характеристику 
шпигунської роботи як якогось чуда. Цзя Лінь 
вважає «цзі» синонімом «лі», тобто «закон», «прин-
цип», що означає в цілому визначення законів 
шпигунства як якихось надприродних, незбагнен-
них. У виданні [...] слово «цзі» тлумачиться як 
«тяо-лі», тобто «правило», «встановлення», і тоді 
сенс поєднання «шень цзи» виходить кілька 
інший: в діяльності шпигунів немає нічого над-
природного і вражаючого; вона керується суворо 

визначеними, точними правилами. 
Важко заперечувати цілком будь-яке з цих тлу-

мачень. З огляду на невизначеність самого понят-
тя «цзі» цілком допустимо кожне з них. При пере-
кладі залишається тільки вибирати. Я вибрав 
слово «незбагненна таємниця». Зроблено це тому, 
що, як мені здається вся ця фраза Сунь-цзи є 
вигук, декілька афектована характеристика шпи-
гунської роботи. Адже, закінчуючи цю фразу, він 
говорить: «Вони (шпигуни) – скарб для государя». 
Тому мені і здалися більш співпадаючі із загаль-
ним припіднятим тоном викладу вислів «нез-
багненна таємниця».

85
Перекладаю словосполучення «шоу цзян» сло-

вами «воєначальники на його службі», на підставі 
тлумачення Чжан Юя, який вважає, що під цим 
висловом маються на увазі взагалі воєначальни-
ки, які «займають свій пост і несучі визначені 
обов'язки». Передавати це словосполучення 
по-російськи словами «воєначальники, що захи-
щають його фортеці», як це можна було б виходя-
чи з сенсу цього ієрогліфа, особливо при наяв-
ності вище слова «чен»- «фортеця», вважаю 
неможливим, так як з усього контексту ясно, що 
мова йде не тільки про облогу фортець, але вза-

галі про будь-які дії проти ворога.
Ця книга являє собою трактат, який років на 500 

старше Біблії і за минулі дві з половиною тисячі 
років поширювався загальним тиражем, цілком 
зрівняний з найбільш гуманістичним твором люд-
ства. Жорстокий парадокс людської історії - книги 
про Божественну любов і людські війни користу-
ються майже однаковим успіхом.
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