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

 
a) Odnalezione teksty staroŜytne  
Guojia Wenwuju Guwenxian Yanjiushi, Datong Shangsunjiazhai Hanjian 

Zhengli Xiaozu 國 家   局 古   研  究 , 大    家   
簡    , Datong Shangsunjiazhai Han jian shiwen 大    家 

  簡   [Teksty na deszczułkach bambusowych z epoki Han z 
Shangsunjiazhai]. Wenwu  , 1981, no. 2, 22-26 (Deszczułki związane 
ze sprawami wojskowymi, niektóre dotyczą Mistrza Suna, odkryte w 
1978 w prowincji Qinghai, w grobowcu z epoki Han, z drugiej połowy I 
w. p.n.e.). SZJC, vol. 1. Cyt. jako Deszczułki z Qinghai. 

 
Liuchao chaoben jiu zhu Sunzi duanpian     舊   斷  

[Fragment rękopisu Księgi Mistrza Suna z komentarzem z okresu Sześciu 
dynastii]. Fragment znaleziony w Dunhuangu 敦  i opublikowany w 
Japonii, z innymi dokumentami stamtąd, datowany na epokę dynastii Jin 

 (265-420). Reprint w SZJC, t. 1. Cyt. jako Rękopis z Dunhuangu. 
 
Yinqueshan Han Mu Zhujian Zhengli Xiaozu       簡    , 

Yinqueshan Han mu zhujian Sun Bin bingfa       簡   
   [Reguły wojowania Sun Bina na deszczułkach bambusowych z 

grobowca epoki Han w Yinqueshan], Beijing: Wenwu Chubanshe   
  , 1975. Tekst z epoki Zachodniej Dynastii Han   odkopany w 

1972 r., w Yinqueshan    , w Linyi  沂 , Prowincja Shandong, w 
grobowcu nr 1, datowanej na lata 140-118 p.n.e. (Część I zawiera teksty 
Sun Bina i zapis jego dysput z innymi osobami; część II – teksty 
wojskowe niepewnego autorstwa). ZGBS, t. 1. Cyt. jako Sun Bin z  
Yinqueshan, 1975. 

 
-------, Yinqueshan Han mu zhujian Sunzi bingfa       簡    

 [Reguły wojowania Mistrza Suna na deszczułkach bambusowych z 
grobowca epoki Han w  Yinqueshan], Beijing: Wenwu Chubanshe, 1976. 
(Zawiera tekst Sun Zi odkopany w 1972 r. w Yinqueshan, w grobowcu nr 
1 datowanym na lata 140-118 p.n.e., zapisany prawdopodobnie 
kilkadziesiąt lat wcześniej, być moŜe przed rokiem 179 p.n.e.).  Cyt. jako 
Sun Zi z Yinqueshan, 1976. 

 
-------, Yinqueshan Han mu zhujian       簡 [Deszczułki 

bambusowe odkopane w Yinqueshan w grobowcu z epoki Han]. Beijing: 
Wenwu Chubanshe, 1985, t. 1. Pełne wydanie tekstów odkopanych w 



Yinqueshan, prócz traktatu Mistrza Suna zawiera takŜe: Sun Bin bingfa  
    [Reguły wojowania Sun Bina], Weiliaozi    [Księgę 

Mistrza Wei Liao], Liutao  韜, [Sześć przemyślnych sposobów 
wojennych], Yanzi   [Księga Mistrza Yana], Shou fa shou ling deng 
shisan pian     等    [Słuchać rozkazów i poleceń, i 
trzynaście innych rozdziałów]. Cyt. jako Deszczułki epoki Han. 

 
Yinqueshan Han jian shiwen     簡   [Transkrypt tekstów na 

deszczułkach bambusowych z epoki Han z Yinqueshan], pod red. Wu 
Jiulonga  九 . Beijing: Wenwu Chubanshe, 1985. (Pełne wydanie 
nieuporządkowanych inskrypcji na deszczułkach bambusowych z 
Yinqueshan przed rekonstrukcją tekstów). Cyt. jako Zbiór desczułek Han, 
1985. 


