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

 
 

d). Późniejsze chińskie i japońskie znane wydania Księgi Mistrza Suna z 
komentarzami i studiami 
 
Deng  Tingluo 鄧  羅  (XVII w.), Bing jing   鏡 [ Zwierciadło wojowana]; 

rozdz. 1,  Sunzi ji zhu    [Zebrane komentarze do ‘Księgi 
Mistrza Suna’], zawiera tekst tej Księgi z własnymi komentarzami autora 
i innych badaczy. Następne rozdziały omawiają szczegółowo 
podstawowe koncepcje Sun Zi. Reprint pierwszego wydanie z 1679 r. w 
SZJC, t. 12-13.  

            Istnieje inne, nieco wcześniejsze, dzieło pod tym samym tytułem, z 
podtytułem Wuzi shisan pian      [13 rozdziałów autorów z 
rodziny Wu] trzech autorów z rodziny Wu , pierwsze wydanie w 
1601, ale z inną zawartością. Patrz: ZGBS, t. 38-39.  

   
He Shoufa      (XVI-XVII w.), Jiao yindian zhu Sunzi 校      

[Księga Mistrza Suna – tekst zweryfikowany, z punktuacją i 
objaśnieniami], pierwsze wyd. 1604. Reprint z późniejszej lokalnej 
edycji z prowincji Zhejiang w  ZGBX, vol. 2; SZJC, vol. 9. 

 
Hirayama Heigen    (XVIII w.), Sunzi zhe zhong     jap. Sonshi 

setchiū [ZrównowaŜone opinie o ‘Księdze Mistrza Suna’], 1-sze wyd. 
1799 r. Reprint w SZJC, t. 15. 

 
Itō Kaoru  藤  (1806-1870), Sunzi xiang jie     [‘Księga Mistrza 

Suna’ ze szczegółowymi objaśnieniami]. Reprint w SZJC, t. 17 (z 
japońskiego wydania z 1861). 

 
Li Zhi   (1527-1602), Sunzi cantong    同 [Porównanie ‘Księgi 

Mistrza Suna’ z odnośnymi materiałami]. Wybitny filozof objaśnia sam 
tekst Księgi i analizuje dane odnoszące się do niej, jej znanych 
komentatorów, samego Sun Zi oraz jego koncepcji w literaturze 
klasycznej. Praca ukończona w 1507 r. Pierwsze wyd. 1604. Reprint 
wydania z 1620 r., ZGBS, t. 12; SZJC, t. 8.  

Liu Yin   (XIV w.), Wu jing qi shu zhijie  經     [Siedem ksiąg 
kanonu militarnego z prawidłowymi objaśnieniami], 1-sze wyd. 1397 r. 
Zawiera liczne cytaty zaginionego komentarza Zhang Bena    (XIV 
w.).Wydanie tu uŜywane zawiera przedmowy z 1486 i 1581 r., 
reprodukuje wydanie z okresu Wanli  (1573-1620), zachowane w 



Japonii, jego facsimile opublikowano tam w 1864. Jingyin Ming ben Wu 
jing qi shu      經     [Reprint tekstu z epoki Ming 
‘Siedmiu ksiąg kanonu militarnego z prawidłowymi objaśnieniami’], 
opublikowany w Nankinie w okresie Xuantong    (1909-1911), a 
następnie przez Armię Lądową, b.m. w 1933 i w Szanghaju w 1933. 
Reprint w ZGBS, t. 10-11. Reprint części odnoszącej się do Sun Zi z 
wydania z 1486 r. w SZJC, t. 2.  

 
Ogyū Soraī     (1666-1728), Sunzi guozi jie   國   jap. Sonshi 

kokuji kai [‘Ksi ęga Mistrza Suna’ z objaśnieniami w języku narodowym]. 
Reprint wyd. z 1750 r. w serii Kanseki kokujikai zensho   國    

 [Pełne wydanie dawnych dzieł chińskich z objaśnieniami w języku 
narodowym], Tokyo: Waseda Daigaku  稻  大 , 1909, t. 10.  

 
Satō Issai  藤  (1772-1859), Sunzi fu quan     , jap. Sonshi 

hokkusen [‘Ksi ęga Mistrza Suna z pomocnymi objaśnieniami]. Reprint 
wyd. z 1842 r. w SZJC, t. 16.  

 
Shi Zimei    (XII-XIII w.), Shi Shi qi shu jiang yi     講  

[Siedem ksiąg kanonu militarnego z objaśnieniem sensu przez Pana Shi]. 
Najstarsze wydanie tego dzieła, zachowane w Japonii, pochodzi z państwa 
Jin z 1222 r. Jego reprint opublikowano w Japonii w 1865 r., jego reprint 
opublikowała Biblioteka Pekińska w 1965 r., a takŜe ZGBS, t. 8; część 
dotyczaca Sun Zi w  SZJC, t. 2.  

 
Sun Xingyan     (1752-1818), we współpracy z Wu Renji   驥., 

Sunzi shijia zhu    家     [Księga Mistrza Suna z komentarzami 
dziesięciu autorów], dzieło opracowane przez Ji Tianbao 吉  , (XI-
XII w., patrz Shi jia Sunzi hui zhu). Tekst z Kanonu Taoistycznego, zbioru 
północnego (Dao zang 道 ) z lat 1444-1445 Sun Xingyan odnalazł w 
Światyni Huayin   , w pobliŜu Gór Hua  , w prowincji Shaanxi. 
Zawiera studium Sunzi xu lu   敘   [Objaśnienia do Księgi Mistrza 
Suna] Bi Yixuna     (współczesnego autorowi). Sun Xingyan 
uznawał ten tekst za najstarsze zachowane wydanie tej księgi. 
Zredagowane przezeń wydanie tego tekstu ukazało się w 1797 r. (w 
Dainan Ge congshu 岱 南 閣 ), jego reprinty w CSJC, SZJC, t. 15; 
Tianjin: Tianjin Shi Guji Shudian    古   ,, 1990 (z wydania 
z 1884 r.).  

        Ponownie zweryfikował to dzieło Wang Yishou  敘   (XIX w.), 
reprint jego pracy w SZJC, t. 18 (z edycji z 1877 r.).   

 



Tan Kai 談 愷  (1503-1568), Sunzi ji zhu     [Księga Mistrza Suna z 
zebranymi komentarzami]. Jest to wydanie Shi jia Sunzi hui zhu (patrz; 
cz.I, b) z  1555 r.  z interesującą przedmową Tan Kaia. Reprint w SZJC, t. 
4. 

Wang Yangming    ( znany takŜe jako Wang Shouren , 1472 
1529),  Xin juan Wu jing qi shu    經   [Wyrzeźbionych na 
nowo Siedem ksiąg kanonu militarnego], nowe wydanie z 1621 r., oparte 
na wcześniejszym z 1543. Zawiera manuskrypt przedmowy Wang 
Yangminga i jego uwagi; tekst Sun Zi z jego punktuacją i podkreśleniami 
najwaŜniejszych fraz. Wujing qishu, Yangming xianshen shou pi 
經 ,       [Siedem ksiąg kanonu militarnego z 

odręcznymi uwagami pana Yangminga], tajwański reprint wydania z 1621 
r., Taibei: Zhonghua Zhanlüe Xuehui       , (1-sze wyd. 
1966, 3-cie 1988); reprint części odnoszącej się do Sun Zi w SZJC, t. 2.   

 
Zhao Benxue    (XVI w.), Sunzi jiaojie yinlei    校    

[Księga Mistrza Suna zredagowana i objaśniona z odwołaniami do 
przykładów historycznych], 1-sze wyd. 1567 r. Reprint wydania z 1614 r. 
w ZGBS, t. 12 i SZJC, t. 5.  

 
Zheng Tinghu   鵠 (XVI w.), Wu xue jing chuan   經  [Objaśnienie 

klasycznej nauki wojskowej]. Reprint pierwszego wyd. z 1553 r., części 
dotyczącej Sunzi w SZJC, t. 2. 

 
Zhu Yong  (XVII-XVIII), Wujing qishu huijie 經 [Siedem ksiąg 

kanonu militarnego z zebranymi objaśnieniami róŜnych autorów], dzieło 
ukończone w 1700 r. Reprint wydania z 1876 r., ZGBS, t. 42-3. 

 


