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Uimitoarea carieră a lui Sun Bin: din cocină în panteonul militar chinez (II)1 
Dr. Cosmin DARIESCU 

 

Istoria a confirmat inspirația regelui statului Qi atunci când a făcut această numire. Sun Bin și-a 

dovedit adevărata dimensiune a 

geniului militar câștigând două 

victorii care au rămas înscrise în 

analele chineze.   

În 354 î.Chr, statul Wei a 

atacat regatul Zhao. Pang Juan, 

invidiosul frate de cruce al lui Sun 

Bin, aflat în fruntea armatei de elită 

a regatului Wei, asedia Handan, pe 

vremea aceea cetatea de scaun a 

statului Zhao. Regele din Zhao a 

cerut ajutorul regelui din Qi. Acesta din urmă i-a însărcinat pe Tian Jin și pe Sun Bin să conducă armata 

de eliberare. Sun Bin a propus din nou un plan neconvențional. În loc ca armata de eliberare să 

pornească deîndată către statul Zhao, precum un tigru flămând, aceasta s-a îndreptat spre statul agresor 

Wei, asemeni șerpuitorului dragon. Această abordare indirectă a problemei, atacându-i rădăcinile și nu 

manifestările imediate a rămas, de atunci, cunoscută în civilizația chineză drept ”Asediază Wei pentru a 

salva Zhao”[1]. Sun Bin a trimis unitățile cele mai puțin pregătite să atace importante baze militare ale 

regatului agresor Wei. Aceste unități au fost înfrânte, rând pe rând, de armata Wei, crescând îngâmfarea 

victorioasă a lui Pang Juan și a altor generali din Wei. De fapt, aceste mici victorii erau destinate să 

ascundă marșul lui Sun Bin și a unităților sale de elită asupra capitalei statului Wei, Daliang, apărată de 

trupe mai puțin apte de luptă. Atunci când generalul Pang Juan a dibuit planul lui Sun Bin a ordonat 

armatei sale de elită să se retragă degrabă din regatul Zhao și să pornească în ajutorul trupelor proprii 

                                                           
1Apărut și în Convorbiri literare, Ediţia nr. 3839 din 05 iulie 2021  
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din Daliang. Dar Sun Bin și Tian Jin cu oștirea de elită a statului Qi au surprins armata lui Pang Juan într-

o ambuscadă și au distrus-o, în Bătălia de la Guiling[2].   

A doua mare bătălie și ultima dintre Sun Bin și Pang Juan a avut loc treisprezece ani mai târziu, în 

342 î. Chr. În acel an, armata statului Wei condusă de Pang Juan și de prințul moștenitor al tronului a 

invadat regatul Han. Acesta a solicitat ajutor militar regelui din statul Qi. Din nou, Tian Jin și Sun Bin au 

fost trimiși să salveze un alt regat aliat. Sun Bin a aplicat iarăși stratagema ” Asediază Wei pentru a salva 

Zhao”, atacând capitala statului Wei. Din nou Pang Juan și-a retras armata spre capitala Daliang, dar de 

data aceasta și-a luat toate măsurile ca sa nu mai cadă în vreo capcană. A ajuns cu armata întreaga în 

preajma capitalei. Între timp, Sun Bin și Tian Jin au început retragerea către patria lor, Qi. De asemenea, 

s-au lăsat înfrânți în câteva hărțuieli, pentru a-l face pe Pang Juan să-i urmărească. În timpul retragerii, 

Sun Bin a introdus stratagema ”vetrelor de foc lipsă”. Astfel, l-a rugat pe Tian Jin să ordone ca armata în 

retragere să aprindă, în răstimp de trei zile, tot mai puține focuri de tabără după următorul plan: în 

prima zi, să aprindă o sută de mii de focuri de tabără, în a doua zi, cincizeci de mii , iar în a treia zi, 

treizeci de mii[3]. Zis și făcut! Care a fost efectul? Iscoadele lui Pang Juan, i-au raportat șefului că armata 

statului Qi dezertează în masă, împuținându-se într-un ritm susținut. Dornic să se răzbune pentru 

înfrângerea de la Guiling, Pang Juan a decis să-l urmărească pe Sun Bin chiar în patria acestuia, regatul 

Qi, folosind doar un corp de cavalerie de elită, de o sută de mii de oameni.  

Sun Bin și-a așteptat adversarul în trecătoarea Maling (Calea Păstrăvului). În acel loc prielnic 

pentru o ambuscadă, Sun Bin și-a ascuns trupele. A dat ordin soldaților să doboare un pâlc de copaci 

aflat pe la mijlocul trecătorii, cu excepția unuia singur. Acelui copac i-a fost înlăturată scoarța pe o 

porțiune ce dădea spre drum. Pe trunchiul decojit a fost înscris epitaful lui Pang Juan:”Pang Juan a murit 

sub acest copac”. Pe versanții din apropiere au fost ascunși arcași cu ordinul de a trage în orice torță ce 

va apărea după căderea nopții...  

De ce a dat Sun Bin acest ordin? Pentru că, după socoteala lui, Pang Juan trebuia să ajungă în 

trecătoare după căderea întunericului. Și chiar așa a fost. Pang Juan înainta cu cavaleriștii săi prin 

lințoliul funebru al nopții aciuate, parcă în totalitate, în trecătoare. Deodată, undeva în față, o pată ovală, 

albicioasă sclipea palid în întuneric. Tradiția populară spune că Pang Juan a ordonat să i se aducă o torță 

ca să citească mesajul. În acea clipa un roi de săgeți a vâjâit prin întuneric, împlinind profeția eremitului 

Guiguzi... Pang Juan, armata statului Wei și prințul moștenitor au pierit cu toții în acea noapte...Iar 

regatul Wei și-a început declinul.  

Triumful lui Sun Bin a fost total...  

Dar Cartea Schimbărilor (Yi Jing) ne avertizează că nimic nu durează o veșnicie și că, prin 

scurgerea timpului, se transformă... La fel și gloria lui Sun Bin și a binefăcătorului sau Tian Jin s-a 

prefăcut în uitare. Triumfurile lui Tian Jin au aprins invidia lui Zou Ji,un ministru competent al regatului 

Qi. Acesta a început să răspândească zvonuri despre gloriosul general. Sun Bin și-a sfătuit prietenul să-l 

ucidă pe dosăditor, dar Tian Jin nu a dorit să-și murdărească mâinile cu sânge. Atunci când Tian Jin a 

aflat că regele din Qi vrea să-l aresteze și să-l pedepsească nu a avut altă scăpare decât să fugă în regatul 

Chu[4]. Sun Bin a rămas, dar l-a rugat pe regele din Qi să-l elibereze de toate însărcinările militare. 

Regele a acceptat, iar Sun Bin s-a retras în sihăstrie... Acolo a inițiat în arta științei militare discipoli, iar 

cunoștințele sale le-a așternut pe bambus într-unul din cele mai importante tratate militare ale omenirii.  
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Până în ziua de azi, în unele temple ale Chinei, la intrare, străjuiesc imaginile celor doi mari 

generali, uniți de o relație complexă și contradictorie: Sun Bin și Pang Juan.  

Note 
[1] David Wu, Sun Bin: Distinguished Military Strategist after Sun Zi, la: 
https://www.theepochtimes.com/sun-bin-distinguished-military-strategist-after-sun-zi_1477437.html 
(accesat pe 2 iulie 2021) 
 [2] The duel of Guiguzi's two great disciples, Sun Bin and Pang Juan, at: 
https://inf.news/en/history/683657fd053f185034c49a5e85b42bc9.html (accesat pe 2 iulie 2021).  
[3] Sun Bin’s life, in fact, mainly revolved around Pang Juan!, at: 
https://daydaynews.cc/en/history/763382.html (accesat pe 2 iulie 2021).  
[4] Ibidem 
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