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Podstawowe wersje Księgi Mistrza Suna, jej fragmenty, klasyczne komentarze do 

niej i inne związane z nią teksty 

 

Część I: Traktat mistrza Suna 
 

a) Odnalezione teksty starożytne 

 

Guojia Wenwuju Guwenxian Yanjiushi, Datong Shangsunjiazhai Hanjian Zhengli 

Xiaozu 國 家 文 物 局 古 文 獻 研 究 室, 大 通 上 孫 家 寨 漢 簡 整 理 小 組, Datong 

Shangsunjiazhai Han jian shiwen 大 通 上 孫 家 寨 漢 簡 釋 文 [Teksty na deszczułkach 

bambusowych z epoki Han z Shangsunjiazhai]. Wenwu 文 物, 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 六 朝 鈔 本 舊 註 孫子 斷 片 [Fragment 

rękopisu Księgi Mistrza Suna z komentarzem z okresu Sześciu dynastii]. Fragment 

znaleziony w Dunhuangu 敦 煌 i opublikowany w Japonii, z innymi dokumentami 

stamtąd, datowany na epokę dynastii Jin 晉 (265-420). Reprint w SZJC, t. 1. Cyt. 

jako Rękopis z Dunhuangu. 

Yinqueshan Han Mu Zhujian Zhengli Xiaozu 銀 雀 山 漢 墓 竹 簡 整 理 小 組, 

Yinqueshan Han mu zhujian Sun Bin bingfa 銀 雀 山 漢 墓 竹 簡 孫 臏 兵 法  [Reguły 

wojowania Sun Bina na deszczułkach bambusowych z grobowca epoki Han w 

Yinqueshan], Beijing: Wenwu Chubanshe 文 物 出 版 社, 1975. Tekst z epoki 

Zachodniej Dynastii Han 西 漢 odkopany w 1972 r., w Yinqueshan 銀 雀 山 , w Linyi 

臨 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 銀 雀 山 漢 墓 竹 簡 孫 子 兵 法 [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 
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prawdopodobnie kilkadziesiąt lat wcześniej, być może przed rokiem 179 p.n.e.).  

Cyt. jako Sun Zi z Yinqueshan, 1976. 

-------, Yinqueshan Han mu zhujian 銀 雀 山 漢 墓 竹 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 także: Sun Bin bingfa 孫 臏 兵 法  [Reguły wojowania Sun Bina], 

Weiliaozi 尉 繚 子 [Księgę Mistrza Wei Liao], Liutao 六 韜, [Sześć przemyślnych 

sposobów wojennych], Yanzi 晏 子 [Księga Mistrza Yana], Shou fa shou ling deng 

shisan pian 守 法 守 令 等 十三 篇  [Słuchać rozkazów i poleceń, i trzynaście innych 

rozdziałów]. Cyt. jako Deszczułki epoki Han. 

Yinqueshan Han jian shiwen 銀 雀 山 漢 簡 釋 文 [Transkrypt tekstów na deszczułkach 

bambusowych z epoki Han z Yinqueshan], pod red. Wu Jiulonga 吳 九 龍. Beijing: 

Wenwu Chubanshe, 1985. (Pełne wydanie nieuporządkowanych inskrypcji na 

deszczułkach bambusowych z Yinqueshan przed rekonstrukcją tekstów). Cyt. jako 

Zbiór desczułek Han, 1985. 

      

b) Najstarsze wersje Księgi Mistrza Suna i komentarze klasyczne do niej 

 

Gu wen Sunzi zheng wen 古 文 孫子 正 文, Jap. Ko bun Sonshi seibun [Starożytny tekst 

prawidłowy Księgi Mistrza Suna], zredagowany przez Sakurada Michi 櫻 田 迪, 

opublikowany w Japonii w 1876 r. Reprint w SZJC, t. 16, i w Hattori Chiharu 服 部 千 

春, Sunzi bingfa jiaojie 孫 子 兵 法 校 解, Beijing: Junshi Kexue Chubanshe 軍 事 科 學 

出 版 社, 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 十 家 孫 子 會 注  [Księga Mistrza Suna z zebranymi 

komentarzami dziesięciu autorów], tytuł nieraz skracany do Sunzi shi jia zhu  孫 子 十 

家 注   [Księga Mistrza Suna wraz z komentarzami dziesięciu autorów], albo do Shi 

jia zhu Sunzi 十 家 註 孫 子 [Księga Mistrza Suna z objaśnieniami dziesieciu autorów]. 

Jest to tradycyjna wersja dzieła opisanego poniżej, 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 史 記 ), a także studium Shi jia zhu Sunzi yishuo 十 家 註 孫 子 遺 說  [Dziedzictwo 

Księgi Mistrza Suna z objaśnieniami dziesięciu autorów ] Zheng Youxiana 鄭 友 賢 

(napisane zapewne niedługo przez 1161 r., kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka 

o nim). W okresie Zhengtong 正 統  (1436-1449) zbiór ten włączono do Daozangu 道 

藏 [Kanonu taoistycznego], jego “Zbioru południowego”, a później także do 

“północnego”. Kopia ze “Zbioru północnego” włączona do SBBY; SZJC, t. 15 

(reprint wydania z 1523 r.).   

Song ben shiyi jia zhu Sunzi 宋 本 十 一 家 注 孫 子 [Kopia z epoki Song Księgi Mistrza 

Suna z komentarzami jedenastu autorów], redakcja przypisywana Ji Tianbao 吉 天 保 , 

(XI-XII w.). Kompilacja opracowana przed rokiem 1161.  Opublikowana: Beijing: 

Zhonghua Shuju 中 華 書 局, 1961; Shanghai Guji Chubanshe 上 海 古 籍 出 版 社, 1978, 
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2 wyd. Reprint wydania z okresu panowania cesarza Ningzonga 寧 宗, 1195-1225, 

przechowywanego w Bibliotece Szanghajskiej (25 brakujących stron uzupełnionych 

z innej kopii z Biblioteki Pekińskiej). Zawiera komentarze Cao Cao 曹 操  (155-220), 

znanego także jako Wei Wudi 魏 武 帝, i.e. Cesarz Wu Państwa Wei, Meng Shi 孟 氏 

(z państwa Liang, pierwsza połowa VI w.), Li Quana 李 筌  (VIII-IX w.), Du Mu 杜 牧  

(803-852), Chen Hao 陳 皞  (IX w.), Jia Lina 賈 林  (także z epoki Tang, 618-906), 

Mei Yaochena 梅 堯 臣  (1002-1060), Wang Zhe 王 哲  (znanego także jako Wang Xi 

王 皙), He Yanxi 何 延 錫  i Zhang Yu 張 預 (obaj z epoki Song Północnej, 960-1126). 

Du You 杜 佑  (735-812) jest zwykle dodawany jako autor Tong dianu 通 典 – pracy 

encyklopedycznej zawierającej obszerne cytaty z dzieła Sun Zi i komentarze do nich. 

Drugie wydanie zawiera także przekład traktatu na współczesny język chiński przez 

Guo Huaruo 郭 化 若 i tekst odkopany w Yinqueshan. Reprint w ZGBS, vol. 7, and 

SZJC, vol. 1. Patrz także wydanie pod red. Sun Xingyana. Cyt. jako Jedenaście 

komentarzy. 

Song ben Wu jing qi shu 宋 本 武 經 七 書 [Siedem ksiąg kanonu militarnego z epoki 

Song], opublikowany z rozporzadzenia Cesarza Shenzonga 神 宗 w 1080 r. pod red. 

Zhu Fu 朱 服 i He Qufeia 何 去 非 (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 續 古 逸 叢 書 

[Suplement do zbioru utraconych dzieł starożytnych],  Shanghai: Shangwu Yinshu 

Guan 商 務 印 書 館, 1935, t. 36; reprint w ZGBX, vol. 1; as a separate volume Taibei: 

Taiwan Shangwu Yinshu Guan 臺 灣i 商 務 印 書 館,, 1971; in ZGBS, vol. 1 

(opublikowane tam jako oddzielnych siedem traktatów); reprint samego traktatu Sun 

Zi 孫 子 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 魏 武 帝 註 孫 子 [Księga Mistrza Suna z komentarzem Cesarza 

Wu z państwa Wei], wydanie z 1526 r., z kopii publikacji z okresu panowania 

Cesarza Xiaozonga 孝 宗 (1163-1189), znalezione przez Sun Xingyana 孫 星 衍 (1753-

1818), i opublikowane przezeń w 1800 w serii Pingjin Guan congshu 平 津 館 叢 書, w 

pracy zatytułowanej Sun Wu Sima fa 孫 吳 司 馬 法 [Księgi Mistrza Suna, Mistrza Wu 

i Reguły Sima]. Reprint w SZJC, t. 1. Cyt. jako Wersja Cesarza Wu.      

Znane jest także inne wydanie tego tekstu z epoki Song, zredagowane przez Zhu Fu 

朱 服 , włączone do pierwotnego wydania Kanonu militarnego. Patrz : Jiao zheng 

wujing qi shu 校 正 武 經 七 書 [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 四 庫 全 書  [Pełne wydanie dzieł z Czterech Archiwów], z lat 
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1772-1782. Tekst także w CSJC. Reprint tego drugiego wydania z epoki Song, także 

w SZJC, t. 1. 

Wu jing qi shu - patrz : Song ben Wu jing qi shu. 

Wu bei zhi 武備志 [Opisanie przygotowań wojskowych], część (1) Bing jue ping 兵 

訣 評 [Rozważania o sztuce wojowania], juan 1 Sunwuzi 孫 武 子 [Księga Mistrza Sun 

Wu], rodzaj encyklopedii wojskowej, opracowanej przez Mao Yuanyi 茅元儀 (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.  

 

c. Dzieła z epoki Tang i Song zawierające obszerne fragmenty zaginionych 

wersji Księgi Mistrza Suna 

 

Beitang shuchao 北 堂 書 鈔 [Wyciągi z ksiąg z sali Północnej], dzieło Yu Shinana 虞 

世 南 (558-638), Tianjin Guji  Chubanshe 天 津 古 籍 出 版 社 , Tianjin, 1988. Cyt. jako 

Shuchao. 

Chang duan jing 長 短 經 [Księga zalet i niedostatków], autorstwa Zhao Ruia 趙  蕤 , 

ukończona w 761 r., SKQS (reprint Shanghai Guji Chubanshe 上 海 古 籍 出 版 社, 

Shanghai, 1992). Cyt. jako Chang duan jing.  

Taiping yulan 太平御覽 [Cesarski przegląd z okresu Taiping], to jest lat 976-984, 

opracowany przez Li Fanga 李 昉 (925-996) i innych, Zhonghua Shuju, Beijing, 1984. 

Cyt. jako Yulan. 

Tong dian 通典 [Przegląd podstawowych dokumentów], zbiór encyklopedyczny 

opracowany przez Du You 杜佑 (735-812), Zhonghua Shuju, Beijing 1984. Cyt. jako 

Tong dian.  

Wen xuan 文選 [Antologia literatury], zredagowana przez Xiao Tonga 蕭統 (501-

531), Zhonghua Shuju, Beijing 1990. Cyt. jako Wen xuan. 

Qunshu zhiyao羣書治要[Ważne fragmenty z zebranych ksiąg], antologia tekstów 

opracowana przez Wei Zhenga 魏徵 (580-643), ukończona w 631 r., SBCK. Cyt. 

jako Qunshu.  

 

d). Późniejsze chińskie i japońskie znane wydania Księgi Mistrza Suna z 

komentarzami i studiami 

 

Deng  Tingluo 鄧 廷 羅  (XVII w.), Bing jing  兵 鏡 [ Zwierciadło wojowana]; rozdz. 1,  

Sunzi ji zhu 孫子 集 註 [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 吳 子 十 三 篇 [13 rozdziałów autorów z rodziny Wu] trzech autorów z 

rodziny Wu 吳, pierwsze wydanie w 1601, ale z inną zawartością. Patrz: ZGBS, t. 38-

39.  
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He Shoufa  何 守 法  (XVI-XVII w.), Jiao yindian zhu Sunzi 校 音 點 注 孫 子 [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 平 山 潛 (XVIII w.), Sunzi zhe zhong 孫子 折 衷  jap. Sonshi setchiū 

[Zrównoważone opinie o ‘Księdze Mistrza Suna’], 1-sze wyd. 1799 r. Reprint w 

SZJC, t. 15. 

Itō Kaoru 伊 藤 馨 (1806-1870), Sunzi xiang jie 孫子 詳 解  [‘Księga Mistrza Suna’ ze 

szczegółowymi objaśnieniami]. Reprint w SZJC, t. 17 (z japońskiego wydania z 

1861). 

Li Zhi 李 贄 (1527-1602), Sunzi cantong 孫 子 參 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 劉 寅 (XIV w.), Wu jing qi shu zhijie 武 經 七 書 直 解 [Siedem ksiąg kanonu 

militarnego z prawidłowymi objaśnieniami], 1-sze wyd. 1397 r. Zawiera liczne 

cytaty zaginionego komentarza Zhang Bena 張 賁  (XIV w.).Wydanie tu używane 

zawiera przedmowy z 1486 i 1581 r., reprodukuje wydanie z okresu Wanli 萬歷 

(1573-1620), zachowane w Japonii, jego facsimile opublikowano tam w 1864. 

Jingyin Ming ben Wu jing qi shu 精 印 明 本 武 經 七 書 直 解 [Reprint tekstu z 

epoki Ming ‘Siedmiu ksiąg kanonu militarnego z prawidłowymi objaśnieniami’], 

opublikowany w Nankinie w okresie Xuantong 宣 統  (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 荻 生 徂 徠 (1666-1728), Sunzi guozi jie 孫 子 國 字 解 jap. Sonshi kokuji kai 

[‘Księga Mistrza Suna’ z objaśnieniami w języku narodowym]. Reprint wyd. z 1750 

r. w serii Kanseki kokujikai zensho 漢 籍 國 字 解 全 書 [Pełne wydanie dawnych dzieł 

chińskich z objaśnieniami w języku narodowym], Tokyo: Waseda Daigaku 早 稻 田 大 

學, 1909, t. 10.  

Satō Issai 左 藤 坦 (1772-1859), Sunzi fu quan 孫 子 副 詮 , jap. Sonshi hokkusen 

[‘Księga Mistrza Suna z pomocnymi objaśnieniami]. Reprint wyd. z 1842 r. w SZJC, 

t. 16.  

Shi Zimei 施 子 美 (XII-XIII w.), Shi Shi qi shu jiang yi 施 氏 七 書 講 義 [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 także ZGBS, t. 8; część dotyczaca Sun Zi w  SZJC, t. 2.  

Sun Xingyan 孫 星 衍  (1752-1818), we współpracy z Wu Renji 吳 人 驥., Sunzi shijia 

zhu 孫 子 十 家 注    [Księga Mistrza Suna z komentarzami dziesięciu autorów], dzieło 

opracowane przez Ji Tianbao 吉 天 保, (XI-XII w., patrz Shi jia Sunzi hui zhu). Tekst z 

Kanonu Taoistycznego, zbioru północnego (Dao zang 道 藏) z lat 1444-1445 Sun 

Xingyan odnalazł w Światyni Huayin 華 陰 , w pobliżu Gór Hua 華 山, w prowincji 
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Shaanxi. Zawiera studium Sunzi xu lu 孫 子 敘 錄 [Objaśnienia do Księgi Mistrza 

Suna] Bi Yixuna 畢 以 珣  (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 叢書), jego reprinty w 

CSJC, SZJC, t. 15; Tianjin: Tianjin Shi Guji Shudian 天 津 市 古 籍 書 店,, 1990 (z 

wydania z 1884 r.).  

Ponownie zweryfikował to dzieło Wang Yishou 王 詒 壽 (XIX w.), reprint jego pracy 

w SZJC, t. 18 (z edycji z 1877 r.).   

Tan Kai 談 愷  (1503-1568), Sunzi ji zhu孫 子 集 註 [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 王 陽 明 ( znany także jako Wang Shouren 王守仁, 1472 1529),  Xin 

juan Wu jing qi shu 新 鐫 武 經 七 書 [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 najważniejszych fraz. Wujing qishu, Yangming xianshen 

shou pi 武經七書, 陽 明 先 生 手 批 [Siedem ksiąg kanonu militarnego z 

odręcznymi uwagami pana Yangminga], tajwański reprint wydania z 1621 r., Taibei: 

Zhonghua Zhanlüe Xuehui  中 華 戰 略 學 會, (1-sze wyd. 1966, 3-cie 1988); reprint 

części odnoszącej się do Sun Zi w SZJC, t. 2.   

Zhao Benxue 趙 本 學 (XVI w.), Sunzi jiaojie yinlei 孫 子 書 校 解 引 類 [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 鄭 廷 鵠 (XVI w.), Wu xue jing chuan 武 學 經 傳 [Objaśnienie 

klasycznej nauki wojskowej]. Reprint pierwszego wyd. z 1553 r., części dotyczącej 

Sunzi w SZJC, t. 2. 

Zhu Yong 朱墉 (XVII-XVIII), Wujing qishu huijie武經七書匯解[Siedem ksiąg 

kanonu militarnego z zebranymi objaśnieniami różnych autorów], dzieło ukończone 

w 1700 r. Reprint wydania z 1876 r., ZGBS, t. 42-3. 

 

II. Klasyczna literatura w języku chińskim (do XIX w.) 
 

Baihu tong白虎通 [Generalne debaty w Sali Białego Tygrysa], zapis wielkiej debaty 

o polityce cesarstwa z 79 r. p.n.e. przez Ban Gu 班固 (32-92 n.e.), część tekstu 

utracona, apokryficzne interpolacje z III w. n.e., BZQS. Przekł. Tjan Tjoe Som.  

Bai jiang zhuan xu bian百將轉續編 [Uzupełnienie życiorysów stu wodzów], 

ukończone przez He Qiaoxina何喬新 w 1482 r., w ZGBS t. 9. 

Beitang shuchao, patrz: cz. I, c.  

Bai zhan qi lüe百戰奇略 [Chytre plany dla wszystkich rodzajów wojen], znane też 

jako Bai zhan qi fa百戰奇法[Reguły chytrych działań dla wszystkich rodzajów 

wojen], autor nieznany, dzieło prawdopodobnie z lat 1115-1125, często 



 8 

przypisywane Liu Bowenowi 劉伯溫 (1311-1375), znanemu także jako Liu Ji劉基, 

ZGBS, t. 5. Przekł. R.D. Sawyer, 1996.  

Bing jing bai pian 兵經百編 [Księga wojskowościü w stu paragrafach], napisana 

przez Jie Xuana揭暄 (pierwsza połowa XVII w.), najstarszy zachowany manuskrypt 

z  1849 r., a najstarsze wydanie z 1898 r., jego reprint w ZGBS, t. 41. 

Binh thu yêu lươc – (ch.) Bing shu yaolüe 兵書要略[Niezbędny zarys ksiąg 

wojskowych], przypisywany Tran Quôc Tuânowi 陳 國 峻 (znany także jako Tran 

Hung Ðao, 1225?-1300?) przechowywane w formie manuskryptu w Bibliotece Nauk 

Społecznych w Hanoi (sygn. A.476/1-2).  

Chang duan jing, patrz cz. I, c.  

Chen Shi Taiji quan tushuo 陳氏太極拳圖說 [Taiji quan Rodu Chen z ilustracjami i 

objaśnieniami], opracowana na podstawie tradycji rodzinnej przez Chen Xina 陳鑫 

(1849-1929), reprint wydania Kaiming Yinshuaju 開 明 印 刷 局 z 1933 r., Shanghai 

Shudian 上 海 書 店, Shanghai 1987. 

Chu ci 楚辭 [Pieśni z Chu], przypisywane Qu Yuanowi 屈原 (IV w. p.n.e.); zbiór 

poetycki, najpóźniejsze utwory zapewne z III-II w. p.n.e.; Chu ci 

buzhu楚辭補注[‘Pieśni z Chu’ z korektami i komentarzem], opracowanymi przez 

Hong Xingzu 洪興祖 (1090-1155), Zhonghua Shuju, Beijing 1983; Przekł. D. 

Hawkes; J. Chmielewski.  

Chuxue ji 初學記[Zapisy na początek nauki], podręcznik dla synów cesarza 

Xuanzonga玄宗 (713-756) opracowany przez Xu Jiana徐堅 (659-729) i innych, 

Zhonghua Shuju, Beijing 1980. 

Chunqiu Zuo zhuan 春秋左轉 [Kronika Wiosen i Jesieni z komentarzem Pana Zuo], 

kronika przypisywana Konfucjuszowi (551-479 p.n.e.) obejmuje okres 722-481 

p.n.e., a „komentarz” – pierwotnie zapewne samodzielną pracę - przypisywano Zuo 

Qiumingowi左丘明 (VI-V w. p.n.e.), powstała ona prawdopodobnie na przełomie V 

i IV w. p.n.e.; wyd. chińskie: Chunqiu Zuo zhuan zhengyi 春秋左轉正義[‘Kronika 

Wiosen i Jesieni’ z ‘Komentarzem Pana Zuo’ z prawidłowym objaśnieniem sensu], z 

komentarzem Kung Yingda 孔穎達 (574-648), SSJ. Przekł. J. Legge. 

Chunqiu fanlu春秋繁露 [Obfita rosa annałów Wiosen i Jesieni], napisane przez 

Dong Zhongshu董仲舒 (ok. 179-104 p.n.e.); Hubei Chongwen Shuju 湖 北 崇 文 書 局, 

b.m. 1877.  

Chun zhu ji wen 春渚紀聞[Zapiski o różnych sprawach zasłyszanych nad 

wiosennym brzegiem], autorstwa He Weia 何薳(koniec XI w.), SBBY. 

Da Dai li ji 大 戴 禮 記 [Księga norm rytualnych starszego Pana Dai], przypisywana 

Dai De 戴 德 (I w. p.n.e.), ale pochodząca zapewne z przełomu I i II w. n.e. CSJC. Tu 

używane wydanie: Han Wei congshu 漢 魏 叢 書 [Zbiór dzieł z okresu od Han do 

Wei],  zredagowany przez Cheng Ronga (1447-1520), t. 3-4.  

Dao de jing 道德經 [Księga Drogi i Cnoty], przypisywana legendarnemu Lao 

Danowi老聃 (580?-500? p.n.e.), zwana także Laozi 老子[Księga Mistrza Lao], 
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ostatecznie zredagowana zapewne w końcu III w. p.n.e.; Laozi zhu老子注 [‘Księga 

Mistrza Lao’ z komentarzem], opracowanym przez Wang Bi 王弼 (226-249), ZZJC, 

t. III. Fragmenty dwu starożytnych wersji z II w. p.n.e. w MWD. W 1993 r. 

odkopano trzy niepełne wersje w Guodian, w grobowcu z drugiej połowy IV w. 

p.n.e. Patrz: Guodian Chu mu zhujian 郭店楚墓竹簡 [Teksty na deszczułkach 

bambusowych z grobowca państwa Chu w Guodian] Wenwu Chubanshe, Beijing 

1998. Przekł. Wing-tsit Chan; A. Waley; V. H.Mair; R.G. Wagner, R.T.Ames; T. 

Żbikowski, A.I. Wójcik. 

Deng tan bi jiu登壇必究 [Sprawy do zgłębienia dla rozpoczynających karierę], 

autorstwa Wang Minghe王鳴鶴, dzieło ukończone w 1599 r., opublikowane w 1600 

r.; jej reprint pierwszego wydania w: ZGBS, t. 20-24. 

Fang shou jicheng 防守集成 [Pełny zbiór o obronie], napisany przez Zhu Lu 朱璐 w 

1853 r.; reprint wydania z tegoż roku w ZGBS, t. 46. 

Fengsu tongyi風俗通義 [Powszechnie przyjmowane tradycje i obyczaje], autorstwa 

Ying Shao應劭 (ok. 178-196), SBBY. 

Guanzi 管子[Księga Mistrza Guana], przypisywana Guan Zhongowi管仲 (zm. 645 r. 

p.n.e.), zbior powstały zapewne około 250 r. p.n.e., z późniejszymi uzupełnieniami, 

forma obecna z około 26 r. p.n.e.; Guanzi jiaozheng 管子校正 [Księga Mistrza 

Guana, tekst zweryfikowany i poprawiony], opracował Dai Wang 戴望 (1837-1873), 

ZZJC, t. 5. Przekł. A. Rickett. 

Guiguzi鬼谷子[Księga Mistrza Doliny Złych Duchów], przypisywana myślicielowi 

znanemu tylko pod tym przydomkiem (IV w. p.n.e.); prawdopodobnie część tekstu z 

IV-III w. p.n.e., a część z epoki Han lub nawet apokryficzna z późniejszych stuleci, 

BZQS. 

Guo yu 國語[Wypowiedzi z państw], antologia tekstów historyczno- literackich o 

wydarzeniach okresu X-V w. p.n.e., tradycyjnie przypisywana Zuo 

Qiumingowi左丘明(VI-V w. p.n.e.); zbiór z V- IV w. p.n.e.; kopia z XVI w. w 

SBCK. Przekł. Fragmentów W. S.Taskin.  

Hanfeizi韓非子 [Księga Mistrza Han Feia], zbiór prac tego myśliciela (280?-233 

p.n.e.), zredagowany w ostatnich wiekach p.n.e. na podstawe oryginalnych 

materiałów; Hanfeizi Jijie 韓非子集解 [‘Księga Mistrza Han Faia’  z zebranymi 

objaśnieniami], opracował Wang Xianshen王先慎 (XIX w.), ZZJC, t. 5. Przekł. 

W.K. Liao, B. Watson.  

Han shu 漢書 [Historia dynastii Han], rozpoczęta przez Ban Biao班彪(3-54  n.e.), 

napisana głównie przez jego syna Ban Gu班固 (32-92 ), uzupełniona przez jego 

siostrę Ban Zhao班昭(ok. 49-120), z komentarzem Yan Shigu 顏師古(581-645), 

Zhonghua Shuju, Beijing 1975. 

Heguanzi鶡冠子[Księga Mistrza Heguana], przypisywana myślicielowi - taoiście z 

końca epoki Zhou; prawdopodobnie z III w. p.n.e., BZQS. 
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Hou Han shu後漢書 [Historia dynastii Późniejszej Han], napisana przez Fan Ye范曄 

(398-445), z komentarzem Li Xiana李賢 (651-684), Zhonghua Shuju, Beijing 1975. 

Huainanzi 淮南子[Księga Króla Huainanu], dzieło uczonych z dworu Liu 

Ana劉安(179?-122 r. p.n.e.), Króla Huainanu, ukończone w 139 r. p.n.e., z 

komentarzem Gao You 高 誘 (ok. 168-212), ZZJC, t. 7.  

Huangdi si jing黃帝四經[Cztery księgi kanoniczne Cesarza Żółtego], przypisywane 

mitycznemu założycielowi cesarstwa chińskiego (jego panowanie próbowano 

datować na XXVII – XXVI w. p.n.e.), teksty te pochodzą zapewne z IV-III w. p.n.e., 

utracone w starożytności, odkopane w Mawangdui w 1973, MWD; przekł. L.S. 

Chang i Yu Feng; E. Ryden (wyd. dwujęzyczne). 

Huangdi nei jing黃帝內經 [Księga Cesarza Żółtego o wnętrzu ciała], przypisywana 

mitycznemu Cesarzowi Żółtemu; opracowana zapewne w I w. p.n.e. ze starszych 

nanuskryptów, ostatnia redakcja z X  w.  n.e., Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1955. 

Huangshigong san lüe黃石公三略 [Trzy strategie Księcia Żółtego Kamienia], 

przypisywana Wielkiemu Księciu Wangowi 太 公 望, znanemu także jako 呂 尚 (XI? 

w. p.n.e.), rzekomo przekazana przezeń Zhang Liangowi 張 良 (zm. 185 p.n.e.), 

prawdopodobnie z przełomu I w. p.n.e. i I w. n.e., ZGBS, t. 2. Przekł. D. Sawyer, 

1993. 

Huang shu黃書 (Żółta księga), napisana przez Wang Fuzhi王夫之(1619-1692), 

SBBY. 

Hu qian jing 虎 鈐 經  [Księga norm tygrysich], autorstwa Xu Donga 許 洞 (976-1015), 

rodzaj encyklopedii wiedzy wojskowej. Ukończona w 1004 r. SKQS, ZGBX, t. 6. 

Pingpi baijin fang 洴 澼 百 金 方 [Proste sposoby warte majątek], rodzaj encyklopedii 

wojskowej, dzieło Huilu Jiumina 惠 麓 酒 民 , z końca epoki Ming (1386-1644). 

Reprint wyd. z 1933 r. ZGBX, t. 11. 

Jiang yuan 將園 [Ogród wodza], znana także jako Xin shu 心 書 [Księga umysłu], 

przypisywana Zhuge Liangowi 諸葛亮(181-234); apokryf prawdopodobnie z XIII-

XIV w., ZGBS, t. 2; patrz także: Zhuge Liang ji 諸葛亮集, przekł. T.Cleary.   

Ji xiao xin shu 記效新書[Nowa księga o osiąganiu dobrych rezultatów], autorstwa 

Qi Jiguanga 戚繼光 (1528-1588), wodza epoki Ming. Pierwotna wersja  14 

rozdziałów ukończona w 1560 r. W 1562 r. rozszerzona wersja z 18 rozdziałami, a w 

1584 r.  zasadniczo zmieniona trzecia wersja (znowu 14 rozdziałów), znacznie mniej 

znana. Patrz reprint obu wersji, 18 rozdziałów z wydania z okresu Jiaqing 嘉慶 

(1796-1820), a zrewidowanej 14 rozdziałów z oryginalnego wydania okresu Wanli 

萬歷 (1573-1620) w ZGBS, t. 18. 

Jingyin Ming ben ‘Wujing qishu zhijie’, patrz: Wujing qishu zhijie.   

Jiu Tang shu 舊唐書 [Starsza historia dynastii Tang], napisana przez Liu Xiu 劉昫 

(887-946) i innych uczonych, ukończona w 945 r., Zhonghua Shuju, Beijing 1975.  

Laozi zhilüe 老 子 指 略  [Wskazówki Księgi Mistrza Lao], tekst znany także pod 

tytułem Laozi wei zhi li lüe 老子 微 指 例 略 [Struktura subtelnych wskazówek Księgi 

Mistrza Lao], autorstwa Wang Bi 王 弼 (226-249). Wang Bi ji jiaoshi 王 弼 集 校 釋  
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[Dzieła zebrane Wang Bi  z objaśnieniami], z komentarzami Lou Yulie 樓 宇 烈, 

Zhonghua Shuju, Beijing 1987, t. 1, str. 195-210. Przekł. R.G. Wagner. 

Lian bing shi ji 練兵實紀 [Praktyczne wskazówki dla ćwiczenia wojsk], napisana 

przez Qi Jiguanga 戚繼光 (1528-1588) w 1571 r.; reprint z wydania garnizonu 

stołecznego z XVIII w., ZGBS, t. 19. 

Liezi 列子[Księga Mistrza Lie], przypisywana legendarnemu Lie Yukou 列御寇 

(ok.V-IV w. p.n.e.), o którym niemal nic nie wiemy; część tekstu pochodzi 

prawdopodobnie z IV-III w. p.n.e., a część z IV w. n.e., kiedy to zachowana wersja 

została zredagowana; Liezi zhu列子注 [‘Księga Mistrza Lie’ z komentarzem], 

opracowana przez Zhang Zhana張湛 (IV w. n.e.), ZZJC, t. 3. Przekł. A.C. Graham; 

L.D. Pozdniejewa. 

Li dai bing zhi 歷代兵制 [Systemy organizacji armii wszystkich epok], opracowane 

przez Chen Bolianga陳傅良 (1137-1203), reprint wydania z okresu 1821-1851, 

ZGBS, t. 7. 

Li ji 禮記[Księga norm rytualnych], kompilacja szkoły konfucjańskiej, 

prawdopodobnie z II w. p.n.e., redakcja przypisywana Dai Shengowi戴聖 ( I w. 

n.e.); Li ji zhengyi禮記正義[‘Księga norm rytualnych’ z prawidlowymi 

objaśnieniami sensu], z objaśnieniami Lu Deminga陸德明 (556-627) i komentarzem 

Kung Yingda孔穎達 (574-648),  SSJ. Przekł. J. Legge. 

Liu tao六韜 [Sześć przemyślnych sposobów wojennych], przypisywane Wielkiemu 

Księciu Wangowi 太 公 望 (XI? w. p.n.e.), prawdopodobnie z IV-III w. p.n.e., z 

późniejszymi uzupełnieniami, ZGBS, t. 1, 11; starożytne fragmenty w YQS. Przekł. 

R. D. Sawyer, 1993. 

Liuzi 劉子[Księga Mistrza Liu], prawdopodobnie autorstwa Liu Xie劉勰 (ok. 465-

522), SBBY.  

Li Weigong bingfa ji ben 李 衛 公 兵 法 輯 本 [Zrekonstruowany tekst ‘Reguł wojny 

Księcia Wei’], opracowany przez Wang Zongyi 汪 宗 沂 (1836-1906), ukończony w 

1888 r., reprint najstarszego zachowanego wydania z 1894 r. w: ZGBS, t. 2. 

Li Weigong wendui李衛公問對[Dialogi Li księcia Wei], znane także jako Tang 

Taizong Li Weigong wendui唐太宗李衛公問對[Dialogi Cesarza Taizonga dynastii 

Tang z Li Księciem Wei], rzekomy zapis dyskusji cesarza Taizonga 太宗(627-650)  

z Li Jingiem 李靖(571-649), prawdopodobnie apokryf sprzed XI w., ZGBS, t. 2; t. 

11. Przekł. D. Sawyer, 1993. 

Liu tao 六 韜  [Sześć przemyślnych sposobów wojennych], księga starożytna 

przypisywana Taigong Wangowi 太公 望 (XI w. p.n.e.), być może z IV-III w. p.n.e. z 

ew. późniejszymi modyfikacjami. Fragmenty starożytne w YQS. Patrz: Wujing 

qishu, ZGBS, t. 1. Przekł. R.D. Sawyer, 1993. 

Lun heng 論衡[Wyważone omówienia], autorstwa Wang Chonga 王充 (27-97?), 

ZZJC, t. 7. Przekł. A. Forke. 
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Lun yu 論語[Dysputy i wypowiedzi], zapisy rozmów Konfucjusza (551-479 p.n.e.) z 

jego uczniami, opracowane przez ich uczniów na przełomie V - IV w. p.n.e.; 

ostateczna redakcja być może z przełomu II-I w. p.n.e.; Lun yu zhu shu 

論語註疏[Dysputy i wypowiedzi z komentarzami i objaśnieniami], z komentarzami 

He Yana 何宴(190-249) i objaśnieniami Xing Binga 邢昺 (931-1010), SSJ; Lun yu 

zheng yi 論語正義[‘Dysputy i wypowiedzi’ z prawidłowym objaśnieniem sensu], 

opracowane przez Liu Baonana 劉寶楠(1791-1855), ZZJC, t. 1. Przekł. J. Legge; A. 

Waley; D.C. Lau; R.T. Ames; L.S. Pierełomow; K. Czyżewska-Madajewicz.  

Lüshi chunqiu 呂氏春秋 [Wiosny i Jesienie Pana Lü], antologia opracowana na 

dworze Lü Buweia 呂不韋 (zm. 235 r. p.n.e.) ok. 240 r. p.n.e., z komentarzami Gao 

Yu 高誘(ok. 168-212); jeden z najlepiej zachowanych tekstów starozytnych, ZZJC, t. 

6. Przekł. J. Knoblock. 

Mengzi 孟子[Księga Mencjusza], spisana prawdopodobnie przez uczniów Meng Ke 

孟軻(371-289 r. p.n.e.), z późniejszymi uzupełnieniami; Mengzi zhushu 

孟子註疏[‘Księga Mistrza Menga’ z komentarzami i objaśnieniami] opracowanymi 

przez Sun Shi 孫奭(962-1033), SSJ; Mengzi zhengyi 孟子正義 [‘Księgi Mistrza 

Menga’ z prawidłowymi objaśnieniami sensu], z objaśnieniami Jiao Xuna 焦循 

(1763-1820), ZZJC, t. 1. Przekł. J. Legge; D.C. Lau. 

Mozi 墨子[Księga Mistrza Mo], spisana przez uczniów Mo Di 墨翟(ok. 479-381  

p.n.e.), antologia tekstów szkoły powstałych przed I w. p.n.e.; Mozi xian gu 

墨子閒詁[‘Księga Mistrza Mo’ swobodnie skomentowana], komentarz opracowany 

przez Sun Yiranga 孫詒讓 (1848-1908), ZZJC, t. 4. Przekł. częściowy Yi-pao Mei; 

B. Watson. 

Qian shu 潛書[Tajemna księga], napisana przez Tang Zhena 唐甄(1630-1704), Guji 

Chubanshe, Beijing 1957. 

Qunshu zhiyao, patrz: cz. I, c.  

Sanguo yanyi 三國演義[Opowieści o Trzech Królestwach],  autorstwa Luo 

Guanzhonga 羅貫中(ok. 1330-1400), Renmin Wenxue Chubanshe, Beijing 1962. 

Przekł. M. Roberts. 

Sanguo zhi 三國志[Historia Trzech Królestw], napisana przez Chen Shou 陳壽 (233-

297), z komentarzem Pei Songzhi 裴松之(372-451, ukończonym w 429 r.), 

Zhonghua Shuju, Beijing 1982.  

Sanshiliu ji, mi ben bingfa 三十六計秘本兵法 [Trzydzieści sześć forteli, tajny 

egzemplarz o sztuce wojennej], opracowany przez Wu Gu (pseudonim), z krótką 

historią jego odkrycia, objaśnieniami i przekładem na język współczesny, wydany 

jako druk do użytku wewnętrznego przez Instytut Nauk Politycznych Armii Ludowo-

Wyzwoleńczej w Pekinie w 1962 r., reprint w: ZGBS, t. 40. Pierwsze jego wydanie 

publicznie dostępne: Jilin Renmin Chubanshe, Changchun 1979. Przekł. Sun 

Haichen; H. Senger; F. Kircher. 
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Shan hai jing 山海經[Księga gór i mórz], tradycyjnie przypisywana legendarnemu 

Yu Wielkiemu 大禹 (XXIII? – XXII? w. p.n.e.) oraz jego pomocnikowi Yi 益; 

prawdopodobnie z III w. p.n.e. z późniejszymi modyfikacjami, SBBY. Przekł. Je. 

Janšina; A. Birrell.  

Shangjun shu 商君書[Księga Pana na Shangu], tekst Shang Yanga 商鞅 (359?-338 

p.n.e.) uzupełniony rozdziałami kontynuatorów jego nauk nie późniejszymi niż III w. 

p.n.e.; tekst zweryfikowany przez Yan Wanli 嚴 萬 理  (1762-1843), ZZJC, t. 5. 

Przekł. L. Pierełomow; J.J. L. Duyvendak. 

Shang shu 尚書[Księga dokumentów], zbiór dokumentów historycznych od epoki 

legendarnego władcy Yao 堯 (ok. 2357-2258 p.n.e.) do 626 r. p.n.e., jego redakcję 

przypisywano Konfucjuszowi; duża część tekstów pochodzi z okresu: druga połowa 

XI w. – V w. p.n.e., część z ostatnich wiekow p.n.e., a niektóre rozdziały tak 

zwanego Starego Tekstu są zapewne apokryfami z IV w. n.e.; Shang shu zhengyi 

尚書正義[Księga dokumentów z prawidlowymi wyjaśnieniami sensu] z 

objaśnieniami Kung Yingda 孔穎達(574-648), SSJ. Przekł. J. Legge; B. Karlgren. 

Shi ben 世本 [Księga początków], anonimowy zbiór encyklopedyczny, 

prawdopodobnie zredagowany w latach 234-228 p.n.e.,  podaje informacje z okresu 

od czasów legendarnych do Epoki Wiosen i Jesieni; patrz wydanie: Shi ben ba zhong 

世本八種 [Osiem wersji ‘Księgi początków’], z komentarzem Song Zhonga 宋衷 

(II-III w.), zredagowany przez Qin Jiamu 秦嘉謨 (XIX w.), Shangwu Yinshuguan, 

Shanghai 1957. 

Shi jia Sunzi hui zhu, patrz: cz. I, b.  

Shi ji 史記[Zapiski historyka], pracę tę rozpoczął Sima Tan 司馬談(180?-110 p.n.e.), 

a wykonał jego syn Sima Qian 司馬遷 (145?-86? p.n.e.), niektóre zaginione 

rozdziały „zrekonstruowano” w III-IV w., Zhonghua Shuju, Beijing 1972. Przekł. R. 

Vjatkin; W.H. Nienhauser. 

Shi jing 詩經[Księga pieśni], zbiór tekstów poetyckich z XI - VII w. p.n.e.,  redakcja 

przypisywana Konfucjuszowi; zachowana wersja Mao Changa毛萇 (ok. 155-130 

p.n.e.); Maoshi zhengyi毛詩正義 [‘Księga pieśni’ w wersji Pana Mao z 

prawidłowymi objaśnieniami sensu],  z objaśnieniam Kung Yingda孔穎達 (574-

648), SSJ. Przekł. J. Legge; B. Karlgren; M. Szlenk-Iljewa. 

Shishi qishu jiang yi 施氏七書講義 [Siedmioksiąg z objaśnieniami sensu przez Pana 

Shi], Kanon militarny z objaśnieniami Shi Zimeia 施子美 (XII-XIII w.), pierwsze 

wydanie z 1222 r. z państwa Jin,  zachowane w Japonii, reprint japońskiego wydania 

z 1863 r. w Chinach w 1927 r.; ZGBS, t. 8.  

Shiqi shi bai jiang zhuan十七史百將轉[Życiorysy stu wodzów z siedemnastu 

historii],  od legendarnego Wielkiego Księcia Wanga do Epoki Pięciu Dynastii, 

opracowane przez Zhang Yu 張 預 (X-XI w.), reprint epoki Ming z 1567 r. w ZGBS, 

t. 9. 
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Shiyi jia zhu Sunzi, Song ben十一家注孫子,宋本 [Księga Mistrza Sun z 

komentarzami jedenastu autorów, wydanie z epoki Song], red. Guo Huaruo 郭化若, 

Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1961,1986 (reprint najstarszego zachowanego 

wydania Sunzi, drukowanego - z epoki Song).  

Shuo gua 說卦, patrz Yi jing.  

Shuowen jiezi 說文解字[Objaśnienia pisma i analiza znaków], najstarszy słownik 

opracowany przez Xu Shena許慎 (zm. ok. 120 r. n.e.), Zhonghua Shuju, Beijing 

1965.  

Sima fa司馬法[Reguły Sima], kompilacja starożytnych nauk wojskowych 

przypisywana Sima Rangju司馬穰苴, wodzowi króla Weia 威 z państwa Qi (356-

320 p.n.e.); tekst zachowany może pochodzić z tego okresu, choć podlegał 

późniejszym przeróbkom; duża część została utracona, dwie rekonstrukcje z epoki 

Qing; ZGBS, t.1. Przekł. R. D. Sawyer, 1993.  

Song kan ben Wujing qishu宋刊本武經七書, patrz: Song ben wujing qishu 宋 本 

武經七書 i Wujing qishu. 

Sui shu隋書 [Historia dynastii Sui], napisana przez Wei Zhenga魏徵 (580-643) i 

innych, ukończona w 636 r., Zhonghua Shuju, Beijing 1994. 

Sun Bin bingfa 孫臏兵法 [Reguły wojowania Sun Bina], przypisywane Sun Binowi 

孫臏 (380?-320? p.n.e., w części spisane zapewne później, dzieło utracone w 

starożytności, odkopane w Yinqueshan w 1972 r., YQS, ZGBS, t. 1. Przekł. R.D. 

Sawyer, 1995; R. T. Ames. 

Sunzi bingfa 孫子兵法 [Reguły wojowania Mistrza Suna], albo Sunzi 孫子[Księga 

Mistrza Suna], przypisywana Sun Wu 孫吳 (VI-V w. p.n.e.), dzieło powstałe 

zapewne w V-IV w. p.n.e., patrz: Song ben shiyi jia zhu Sunzi i inne pozycje w tej 

„Bibliografii”, cz. I, b; ważniejsze redakcje tekstu w SZJC. Przekł. N.I. Konrad; L. 

Giles; S. B. Griffith; R.D. Sawyer, 1994; R. T. Ames.; J. Minford. 

Sunzi houxu 孫子 後 序 [Posłowie do ‘Księgi Mistrza Suna’], autorstwa Ouyang Xiu 

歐陽修 (1007-1072), w: Ouyang Xiu quanji 歐陽修全 集 [Pełne wydanie dzieł 

Ouyang Xiu], Zhongguo Shudian, Beijing 1994, t. 1, 294-5.  

Sunzi shi jia zhu, patrz: cz. I, b. 

Taibo yinjing 太 白 陰 經 [Księga Yin Planety Wenus], przypisywana Li Quanowi 李 

筌 (VIII-IX w.), ZGBS, t. 2. 

Taiping jing 太平經 [Księga wielkiego pokoju i równości], jeden z klasyków 

taoistycznych, kompilacja tekstów z I w. p.n.e. - IX w. n.e.; zachowany tekst w 

redakcji z 1444 r., w Tao zang [Kanon taoistyczny], SBBY. 

Taiping yulan, patrz: cz. I, c. 

Tang lü shuyi 唐律疏議 [Kodeks dynastii Tang z komentarzami], opracowany przez 

Changsun Wuji 長孫無忌 (?-659), brata cesarza Taizonga 太宗 (627-649), Taiwan 

Shangwu Yinshuguan, Taibei 1996. Przekł. W. Johnsona. 

Tong dian, patrz: cz. I, c.  
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Wang Bi ji jiao shu 王弼集校釋[Zebrane komentarze i objaśnienia Wang Bi], 

Zhonghua Shuju, Beijing 1987. 

Wang Ling ji 王令集 [Dzieła zebrane Wang Linga], autor (1032-1059) był znanym 

poetą, Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1980. 

Wang shi bingxue san shu 汪 氏 兵 學 三 書 [Trzy księgi nauk wojskowych Pana 

Wanga], trzy zaginione dzieła wojskowe zrekonstruowane na podstawie cytatów z 

nich w dziełach dawniejszych przez Wang Zongyi 汪 宗 沂 (druga poł. XIX w.). Są to 

Taigong bingfa yiwen 太 公 兵 法 逸 文  [Zaginiony tekst sztuki wojowania Wielkiego 

Księcia], przypisywany Taigong Wangowi 太 公   望  (XI w. p.n.e.), a będący 

zapewne starożytnym apokryfem; Wu Hou ba zhen bingfa jilüe 武 后 八 陣 兵 法 輯 略  

[Wstępna rekonstrukcja ‘Ośmiu szyków bojowych sztuki wojny Księcia Wu’], dzieła 

przypisywanego Zhuge Liangowi 諸 葛 亮 (181-234), prawdopodobnie apokryf z V-

VIII w.; Weigong bingfa jiben 衛 公 兵 法 輯 本 [Zrekonstruowany egzemplarz sztuki 

wojowania Księcia Wei], czyli  Li Weigonga  李衛 公 , tj. Li Jinga 李靖(571-649), 

jaki też mógł być późniejszym apokryfem. ZGBX, t. 3.  

Weigong bingfa ji ben, patrz: Li Weigong bingfa ji ben.  

Weiliaozi 尉繚子[Księga Mistrza Wei Liao], autorstwo kontrowersyjne, tekst z IV-

III w. p.n.e., ZGBS, t. 1; fragmenty starożytne w YQS. Przekł. R.D. Sawyer, 1993. 

Wei Yuan ji 魏源集 [Dzieła zebrane Wei Yuana], myśliciela i dostojnika (1794-

1857), Zhonghua Shuju, Beijing 1983. 

Wenxin diaolong 文心雕龍 [Umysł literacki rzeźbiący smoki], najstarsze dzieło o 

teorii literatury, napisane przez Liu Xie 劉勰 (ok. 466-539); wydanie Wenxin 

diaolong jizhu 文心雕龍 輯 注 [Umysł literacki rzeźbiący smoki z zebranymi 

komentarzami], z komentarzem Huang Shulina 黃 叔 琳  (1672-1756) i notami 

krytycznymi Ji Yuna 紀 昀 (1724-1805), SBBY. Przekł. V. Shih. 

Wen xuan, patrz: cz. I, c. 

Wenzi 文子 [Księga Mistrza Wena], przypisywana Xin Jinowi 辛鈃 (VI-V w. p.n.e.), 

rzekomo uczniowi legendarnego Lao Dana 老聃, prawdopodobnie z III-II w. p.n.e., 

SBBY.  

Wo qi jing握 奇 經  [Księga wykorzystywania chytrych sposobów], znana także jako 

Fenghou wo qi jing  風 后 握 奇 經 [Księga Feng Hou wykorzystywania chytrych 

sposobów], autorstwo przypisywane Feng Hou 風 后, jednemu z legendarnych 

pomocników mitycznego Cesarza Żółtego. Objaśnienia przypisywane Gongsun 

Hongowi 公 孫 弘  (dostojnik w epoce Han, za panowania cesarza Wudi 武 帝, 140-87 

p.n.e. ). Apokryf prawdopodobnie z epoki Tang (618-906). Rekomenduje szyki 

wojenne o magicznych mocach i rozmaite przebiegłe manewry. ZGBX, t. 4.  

Wu bei zhi 武備志 [Opisanie przygotowań wojskowych],  opracował Mao Yuanyi 

茅元儀 (1594-1644), dzieło ukończone w 1619 r., a wydrukowane w 1621; jego 

reprint w ZGBS, t. 27-36.  

Wu bian武編[Opracowanie militarne], autorstwa Tang Shunzhi唐順之(ur. 1507), 

opublikowane w końcu okresu Wanli 萬歷 (1573-1620); reprint w ZGBS, t. 12-14.  
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Wujing qishu, patrz: Song ben Wu jing qi shu, cz. I, b.  

Wujing qishu huijie, patrz: Zhu Yong, cz. I, d. 

Wujing qishu, Yangming xianshen shou pi, patrz: Wang Yangming, cz. I, d.  

Wujing qishu zhijie, patrz: Liu Yin, cz. I, d. 

Wujing qi shu huijie, patrz: Zhu Yong, cz. I, d. 

Wujing zongyao 武 經 總 要 [Generalne opisanie potrzebnej wiedzy z podstawowych 

ksiąg militarnych], dzieło opracowane przez Zeng Gonglianga 曾 公 亮 (998-1078), 

Ding Du 丁 度 (990-1053), i innych, ukończone w 1043 r., opatrzone przedmową 

cesarza Renzonga 仁 宗 (1023-1064). Reprint wydania ksylograficznego z okresu 

Wanli 萬歷 (1573-1620), przechowywanego w Bibliotece Uniwersytetu Pekińskiego 

w:  ZGBS, t. 3-5. 

Wuzi bingfa 吳子兵法[Reguły wojowania Mistrza Wu], znana także jako Wuzi 

[Księga Mistrza Wu], dzieło przypisywane Wu Qi 吳起 (zm. 381 r. p.n.e.); spisane 

przez jego uczniów. W Wujing qishu; patrz opis: Song ben Wu jing qi shu, cz. I, b; 

ZGBS, t. 1. Przekł. N.I. Konrad; R. D. Sawyer, 1993. 

Wu Yue chunqiu 吳越春秋 [Wiosny i Jesienie państw Wu i Yue], kompilacja Zhao 

Ye 趙曄 (I w. n.e.) ze starszych tekstów, skrócone i przeredagowane przez Yang 

Fanga 楊 方 (pocz. IV w. n.e.), z komentarzem Wu Guana 吳 琯 (druga poł. XVI w.), 

CSJC. 

Qianfu lun潛 夫 論 [Rozważania pustelnika], dzieło Wang Fu 王 符 (ok. 90-165) typu 

encyklopedycznego przeglądu, tylko część zachowana, z komentarzem Wang Jipeia 

汪 繼 培 (ur. 1775), ZZJC, t. 8. Przekł. M. J. Pearson. 

Xi Han huiyao 西漢會要[Zebrane wiadomości podstawowe o dynastii Han 

Zachodniej], autorstwa Xu Tianlin 徐天麟 (uzyskał stopień jinshi 進士 – „doktora” 

w latach 1205-1207), Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 1977. 

Xin Tang shu 新唐書 [Nowa historia dynastii Tang], opracowana przez Ouyang Xiu 

歐陽修 (1007-1072) i Song Qi 宋祁 (998-1061) w latach 1045-1060, Zhonghua 

Shuju, Beijing 1974. 

Xunzi 荀子[Księga Mistrza Xuna], przypisywana Xun Kuangowi 荀況 (ok. 298-238 

p.n.e.); w części autentyczna, część napisana przez jego uczniów i kontynuatorów w 

II-I w. p.n.e., ZZJC. Przekł. J. Knoblock. 

Yan tie lun 鹽鐵論 [Debaty o soli i żelazie], zapis debat o polityce państwa 

rozpoczętych w 81 r. p.n.e., zapisanych w wyidealizowanej formie przez Huan 

Kuana 桓寬 (I w. p.n.e.) zapewne za panowania cesarza Xuana 宣帝 (74-49 p.n.e.), 

ZZJC, t. 7. Przekł. częściowy E.M. Gale. 

Yi jing 易經 [Księga przemian], znana także jako Zhou yi 周易 [Księga przemian 

epoki Zhou], Stopniowo rozbudowywany tekst przypisywany tradycyjnie 

mitycznemu Fu Xi 伏羲, Wen Wangowi 文王, Zhou Gongowi 周公 i 

Konfucjuszowi, obecna redakcja z III-II w. p.n.e.; Zhou yi zheng yi 

周易正義[‘Księga przemian epoki Zhou’ z prawidlowymi objaśnieniami sensu], z 

komentarzem Wang Bi 王弼 (226-249) i objaśnieniami Kung Yingda 孔穎達 (574-
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648), SSJ. Starożytny tekst odnaleziono w Mawangdui, MWD, i w 1977 w Fuyang 

(prow. Anhui). Patrz: Deng Qiubo. Przekł. J. Legge; R. Wilhelm; E. L. Shaugnessy 

(text z Mawangdui). 

Yinqueshan Han mu zhujian, patrz. cz. I, a. 

Yiwen leizhu 藝文類聚[Zbiór piśmiennictwa podzielony na rodzaje], swoista 

encyklopedia opracowana przez Ouyang Xuna 歐陽詢 (557-641) i innych w latach 

618-623, Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1959. 

Yi Zhou shu 逸周書[Utracone księgi epoki Zhou], zbiór tekstów rzekomo 

odnalezionych w 280 r. n.e. w powiecie Ji 汲 縣, w grobowcu króla Xianga 襄, 

władcy Wei 魏 (318-296 p.n.e.); główny korpus 32 pian 篇 (z pośród 70) pochodzi 

zapewne z IV-III w. p.n.e., inne są starsze, lub nawet późniejsze apokryfy (z III-II w. 

p.n.e.), prawdopodobnie dzieło zredagowane w pierwszej połowie I w. p.n.e., SBCK. 

Tu cyt. wyd. Yi Zhou shu ji xun jiaoshi 逸周書集 訓 校 釋 [Utracone księgi epoki 

Zhou z tekstem porównanym i objaśnionym wstępnie], Hubei Chongwen Shuju 湖 

北 崇 文 書 局, 1877. 

Yin fu jing 陰 符 經  [Księga tajemnych układów], znana też jako Huangdi yin fu jing 

黃 帝 陰 符 經  [Księga Cesarza Żółtego o tajemnych układach],  przypisywana 

mitycznemu Cesarzowi Żółtemu – Huangdiemu 黃 帝 , z komentarzem 

przypisywanym Zhang Liangowi 張 良 (zm. 185 r. p.n.e.). Apokryf znany od epocki 

Tang (618-906), pochodzący z tego okresu albo wcześniejszy, z IV-VI w. Łączy 

koncepcje taoistyczne, mistyczne z konfucjańskimi. ZGBX, t. 4.  

 Youlong zhuan 猶龍轉[Opowieść o podobnych smokom], dzieło powstałe w 1086 

r., przypisywane Jia Shanxiangowi 賈善翔, mnichowi-taistycznemu ze Świątyni 

Wielkiej Jasności (Taiqing gong 太清宮) w Bozhou 播洲, rzekomo miejscu narodzin 

legendarnego Mistrza Lao.  

Zeng Hu zhi bing yulu 曾胡治兵論錄[Wypowiedzi Zenga i Hu o kierowaniu 

wojskiem], nauki Zeng Guofana 曾國藩 (1811-1872) i Hu Linyi 胡 林 翼 , opracował 

Cai E 蔡鍔 (1882-1916), reprint wydania z 1911 r. w ZGBS, t. 50.   

Zeng Wen Zheng Gong shui lu xing jun lian bing zhi 曾文正公水陸行軍練兵志 

[Traktat o operowaniu armią i ćwiczeniu wojsk floty oraz sił lądowych Księcia Zeng 

Wenzhenga], autorstwa Zeng Guofana 曾國藩 (1811-1872) z końca lat 

sześćdziesiątych XIX w., reprint wydania z 1884 r., w ZGBS, t. 47. 

Zhanguo ce 戰國策[Chytre plany Królestw Walczących], antologia tekstów 

historyczno-literackich o stosunkach międzynardowych i polityce państw 

odnoszacych się do okresu 454-209 p.n.e., zredagowanych w jedno dzieło przez Liu 

Xianga 劉向 (79-8 p.n.e.); niektóre z tekstówo mogą być wcześniejsze. SBCK. 

Przekł. J. I. Crump.  

Zheng meng 正蒙 [Prawidłowe objaśnienie Stwierdzeń], autorstwa Zhang Zaia 張載 

(1020-1077), par. 1 Tai he太和 [Najwyższa harmonia]; Zhang Zai ji 張載集 [Prace 

zebrane Zhang Zaia], Zhonghua Shuju, Beijing 1985. 
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Zhong yong中庸 [Doktryna środka], przypisywana Zisi子思 (ok.492-431 p.n.e.), 

wnukowi Konfucjusza; tekst powstawał prawdopodobnie w ciągu kilku wieków, 

redakcja zakonczona w II w. p.n.e.; pierwotnie stanowił rozdział w Li ji禮記, patrz: 

SSJ. Zhu Xi朱熹(1130-1200)  włączył tekst do konfucjańskiego zbioru Sishu ji 

zhu四書集注 [Czteroksięg z zebranymi komentarzami], wyd. Xianggang Taiping 

Shuju, Xianggang 1964. Przekł. J. Legge;. 

Zhou li周禮 [Normy rytualne epoki Zhou], zbiór tekstów przypisywany Zhou 

Gongowi 周 公 (XI w. p.n.e.), zapewne kompilacja zredagowana przez Liu Xina 劉 歆  

(46 r. p.n.e. – 23 n.e.) tekstów z okresu V-III w. p.n.e. Wyd. Zhou li zhu 

shu周禮注疏 [‘Normy epoki Zhou’ z komentarzami i objaśnieniami], opracowanymi 

przez Zheng Xuana鄭玄(127-200), Jia Gongyana賈公彥 (VII w. n.e.) i Lu Deminga 

陸德明(556-627), SSJ. 

Zhou yi 周易[Księga przemian epoki Zhou], patrz: Yi jing易經.  

Zhuangzi莊子[Księga Mistrza Zhuanga], przypisywana Zhuang Zhou莊周 (369?-

286? p.n.e.); Prawdopodobnie 7 początkowych może pochodzić od niego, dalsze - 

spisane przez jego uczniów, zawiera też teksty synkretyczne i innych szkół, antologia 

z początków II w. p.n.e. Wyd. Zhuangzi ji jie 莊 子 集 解 [‘Księga Mistrza Zhuanga’ 

z zebranymi wyjaśnieniami], zredagował Wang Xianqian 王先謙 (1842-1918), 

ZZJC, t. 3. Przekł. A.C. Graham; B. Watson; W. Jabłoński. 

Zhuangzi ji shu 莊子集釋 [‘Księga Mistrza Zhuanga’ z zebranymi objaśnieniami], 

opracowana przez Guo Qingfana 郭慶藩 (1844-1896), Zhonghua Shuju, Beijing 

1982.  

Zhuge Liang ji 諸葛亮集[Dzieła zebrane Zhuge Lianga], niektóre z prac tego 

sławnego stratega (181-234) wątpliwej autentyczności, inne – oczywiste apokryfy, 

Zhonghua Shuju, Beijing 1974. Przekł. T. Cleary. 

Zuo zhuan 左轉[Komentarz pana Zuo], patrz Chunqiu Zuo zhuan 春秋左轉. 

 

 


