
I. Podstawowe wersje Księgi Mistrza Suna, jej fragmenty, 
klasyczne komentarze do niej i inne związane z nią teksty  

 
b) Najstarsze wersje Księgi Mistrza Suna i komentarze klasyczne do niej 
 
Gu wen Sunzi zheng wen 古    , Jap. Ko bun Sonshi seibun 

[StaroŜytny tekst prawidłowy Księgi Mistrza Suna], zredagowany przez 
Sakurada Michi   , opublikowany w Japonii w 1876 r. Reprint w 
SZJC, t. 16, i w Hattori Chiharu    , Sunzi bingfa jiaojie    

 校 , Beijing: Junshi Kexue Chubanshe 軍  科    , 1987. 
Niektórzy badacze japońscy twierdzili, ze jest to najstarszy z 
zachowanych pełnych tekstów traktatu, przywieziony do Japonii z Chin w 
735 r. Teza ta nastręcza jednak rozmaite watpliwości. Cyt. jako Wersja 
japońska.  

 
Shi jia Sunzi hui zhu  家      [Księga Mistrza Suna z zebranymi 

komentarzami dziesięciu autorów], tytuł nieraz skracany do Sunzi shi jia 
zhu     家    [Księga Mistrza Suna wraz z komentarzami 
dziesięciu autorów], albo do Shi jia zhu Sunzi  家    [Księga 
Mistrza Suna z objaśnieniami dziesieciu autorów]. Jest to tradycyjna 
wersja dzieła opisanego poniŜej, patrz: Song ben shiyi jia zhu Sunzi. 
Komentarz Du You jest dołączony, ale nie wliczany do 10 komentatorów. 
Dodana na końcu biografia Sun Zi (oparta na biografii w Zapuiskach 
historyka - Shi ji  記 ), a takŜe studium Shi jia zhu Sunzi yishuo  家 

      [Dziedzictwo Księgi Mistrza Suna z objaśnieniami 
dziesięciu autorów ] Zheng Youxiana    (napisane zapewne 
niedługo przez 1161 r., kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o nim). 
W okresie Zhengtong    (1436-1449) zbiór ten włączono do 
Daozangu 道  [Kanonu taoistycznego], jego “Zbioru południowego”, a 
później takŜe do “północnego”. Kopia ze “Zbioru północnego” włączona 
do SBBY; SZJC, t. 15 (reprint wydania z 1523 r.).   

 
Song ben shiyi jia zhu Sunzi     家    [Kopia z epoki Song 

Księgi Mistrza Suna z komentarzami jedenastu autorów], redakcja 
przypisywana Ji Tianbao 吉   , (XI-XII w.). Kompilacja opracowana 
przed rokiem 1161.  Opublikowana: Beijing: Zhonghua Shuju    
局, 1961; Shanghai Guji Chubanshe   古    , 1978, 2 wyd. 
Reprint wydania z okresu panowania cesarza Ningzonga 寧 , 1195-
1225, przechowywanego w Bibliotece Szanghajskiej (25 brakujących 
stron uzupełnionych z innej kopii z Biblioteki Pekińskiej). Zawiera 



komentarze Cao Cao    (155-220), znanego takŜe jako Wei Wudi  
 , i.e. Cesarz Wu Państwa Wei, Meng Shi   (z państwa Liang, 

pierwsza połowa VI w.), Li Quana    (VIII-IX w.), Du Mu 杜   
(803-852), Chen Hao    (IX w.), Jia Lina 賈   (takŜe z epoki Tang, 
618-906), Mei Yaochena     (1002-1060), Wang Zhe    
(znanego takŜe jako Wang Xi  皙 ), He Yanxi     i Zhang Yu  

 (obaj z epoki Song Północnej, 960-1126). Du You 杜   (735-812) 
jest zwykle dodawany jako autor Tong dianu   – pracy 
encyklopedycznej zawierającej obszerne cytaty z dzieła Sun Zi i 
komentarze do nich. Drugie wydanie zawiera takŜe przekład traktatu na 
współczesny język chiński przez Guo Huaruo 郭   i tekst odkopany 
w Yinqueshan. Reprint w ZGBS, vol. 7, and SZJC, vol. 1. Patrz takŜe 
wydanie pod red. Sun Xingyana. Cyt. jako Jedenaście komentarzy. 

 
Song ben Wu jing qi shu    經   [Siedem ksiąg kanonu militarnego z 

epoki Song], opublikowany z rozporzadzenia Cesarza Shenzonga   w 
1080 r. pod red. Zhu Fu   i He Qufeia  去  (działali w drugiej 
połowie XI w.). Pierwotnie zawierał tekst Księgi Mistrza Suna z 
komentarzami Cesarza Wu z państwa Wei. W 1084 r. pierwsze nowe 
wydanie z nieco innym tekstem Księgi Mistrza Suna (bez komentarza, tak 
jak inne traktaty kanonu).  Litograficzny reprint tego poprawionego 
wydania z epoki Song (z lat 1184-1195), zachowany w  Japonii, w Tokio, 
w Bibliotece Sekaido, opublikowany w zbiorze: Xu gu yi cong shu  古 

   [Suplement do zbioru utraconych dzieł staroŜytnych],  Shanghai: 
Shangwu Yinshu Guan     館, 1935, t. 36; reprint w ZGBX, vol. 
1; as a separate volume Taibei: Taiwan Shangwu Yinshu Guan 臺 i  

   館,, 1971; in ZGBS, vol. 1 (opublikowane tam jako oddzielnych 
siedem traktatów); reprint samego traktatu Sun Zi   w SZJC, t. 1. Cyt. 
jako Kanon militarny. Wydanie w formie pierwotnej zachowane w 
Bibliotece Szanghajskiej. Patrz: wei Wu Di zhu Sunzi. Reprint z niego 
Księgi Mistrza Suna w: SZJC, t. 1.   

 
Sunzi shi jia zhu – patrz: Shi jia Sunzi hui zhu  i Song ben shiyi jia zhu Sunzi. 
 
Wei Wudi zhu Sunzi       [Księga Mistrza Suna z komentarzem 

Cesarza Wu z państwa Wei], wydanie z 1526 r., z kopii publikacji z okresu 
panowania Cesarza Xiaozonga   (1163-1189), znalezione przez Sun 
Xingyana    (1753-1818), i opublikowane przezeń w 1800 w serii 
Pingjin Guan congshu   館  , w pracy zatytułowanej Sun Wu 



Sima fa      [Księgi Mistrza Sun, Mistrza Wu i Reguły Sima]. 
Reprint w SZJC, t. 1. Cyt. jako Wersja Cesarza Wu.      
Znane jest takŜe inne wydanie tego tekstu z epoki Song, zredagowane 
przez Zhu Fu   , włączone do pierwotnego wydania Kanonu 
militarnego. Patrz : Jiao zheng wujing qi shu 校   經   
[Zweryfikowane wydanie ‘Siedmiu ksiąg kanomu militarnego’], 
przechowywane w Bibliotece Szanghajskiej (w późniejszych wydaniach 
Kanonu zastąpiono go inną wersją Księgi Mistrza Suna). Tekst włączony 
do zbioru Siku quanshu  庫    [Pełne wydanie dzieł z Czterech 
Archiwów], z lat 1772-1782. Tekst takŜe w CSJC. Reprint tego drugiego 
wydania z epoki Song, takŜe w SZJC, t. 1. 

  
Wu jing qi shu - patrz : Song ben Wu jing qi shu. 
 
Wu bei zhi  [Opisanie przygotowań wojskowych], część (1) Bing jue 

ping  訣  [RozwaŜania o sztuce wojowania], juan 1 Sunwuzi    
[Księga Mistrza Sun Wu], rodzaj encyklopedii wojskowej, opracowanej 
przez Mao Yuanyi  (1594-1644), dzieło ukończone w 1619 r., a 
wydrukowane w 1621. Autor włączył tu jakąś inną wersję traktatu. 
Reprint w ZGBS, t. 27-36. Cyt jako Przygotowania wojenne.  

 
 


