
II. Klasyczna literatura w języku chińskim (do XIX w.) 
 
Baihu tong  [Generalne debaty w Sali Białego Tygrysa], zapis wielkiej 

debaty o polityce cesarstwa z 79 r. p.n.e. przez Ban Gu 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  [Uzupełnienie Ŝyciorysów stu wodzów], 
ukończone przez He Qiaoxina喬  w 1482 r., w ZGBS t. 9. 

Beitang shuchao, patrz: cz. I, c.  
Bai zhan qi lüe 奇  [Chytre plany dla wszystkich rodzajów wojen], znane 

teŜ jako Bai zhan qi fa 奇 [Reguły chytrych działań dla wszystkich 
rodzajów wojen], autor nieznany, dzieło prawdopodobnie z lat 1115-1125, 
często przypisywane Liu Bowenowi  (1311-1375), znanemu takŜe 
jako Liu Ji 基, ZGBS, t. 5. Przekł. R.D. Sawyer, 1996.  

Bing jing bai pian 經  [Księga wojskowościü w stu paragrafach], 
napisana przez Jie Xuana揭  (pierwsza połowa XVII w.), najstarszy 
zachowany manuskrypt z  1849 r., a najstarsze wydanie z 1898 r., jego 
reprint w ZGBS, t. 41. 

Binh thu yeu luoc – (ch.) Bing shu yaolüe [Niezbędny zarys ksiąg 
wojskowych], przypisywany Tran Hung ðao (1227?-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 極拳圖  [Taiji quan Rodu Chen z 

ilustracjami i objaśnieniami], opracowana na podstawie tradycji rodzinnej 
przez Chen Xina 鑫 (1849-1929), reprint wydania Kaiming Yinshuaju 
開    局 z 1933 r., Shanghai Shudian    , Shanghai 1987. 

Chu ci  [Pieśni z Chu], przypisywane Qu Yuanowi 屈  (IV w. p.n.e.); 
zbiór poetycki, najpóźniejsze utwory zapewne z III-II w. p.n.e.; Chu ci 
buzhu [‘Pieśni z Chu’ z korektami i komentarzem], 
opracowanymi przez Hong Xingzu  (1090-1155), Zhonghua 
Shuju, Beijing 1983; Przekł. D. Hawkes; J. Chmielewski.  

Chuxue ji 記[Zapisy na początek nauki], podręcznik dla synów cesarza 
Xuanzonga  (713-756) opracowany przez Xu Jiana堅 (659-729) i 
innych, Zhonghua Shuju, Beijing 1980. 

Chunqiu Zuo zhuan  [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丘  (VI-V w. p.n.e.), powstała 
ona prawdopodobnie na przełomie V i IV w. p.n.e.; wyd. chińskie: 



Chunqiu Zuo zhuan zhengyi [‘Kronika Wiosen i Jesieni’ z 
‘Komentarzem Pana Zuo’ z prawidłowym objaśnieniem sensu], z 
komentarzem Kung Yingda 孔 達 (574-648), SSJ. Przekł. J. Legge. 

Chunqiu fanlu  [Obfita rosa annałów Wiosen i Jesieni], napisane przez 
Dong Zhongshu董  (ok. 179-104 p.n.e.); Hubei Chongwen Shuju  

    局, b.m. 1877.  
Chun zhu ji wen 紀 [Zapiski o róŜnych sprawach zasłyszanych nad 

wiosennym brzegiem], autorstwa He Weia 薳(koniec XI w.), SBBY. 
Dao de jing 道德經 [Księga Drogi i Cnoty], przypisywana legendarnemu Lao 

Danowi 聃 (580?-500? p.n.e.), zwana takŜe Laozi [Księga Mistrza 
Lao], ostatecznie zredagowana zapewne w końcu III w. p.n.e.; Laozi 
zhu  [‘Ksi ęga Mistrza Lao’ z komentarzem], opracowanym przez 
Wang Bi  (226-249), ZZJC, t. III. Fragmenty dwu staroŜytnych 
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 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. śbikowski, A.I. Wójcik. 

Deng tan bi jiu登壇 究 [Sprawy do zgłębienia dla rozpoczynających karierę], 
autorstwa Wang Minghe , dzieło ukończone w 1599 r., 
opublikowane w 1600 r.; jej reprint pierwszego wydania w: ZGBS, t. 20-
24. 

Fang shou jicheng  [Pełny zbiór o obronie], napisany przez Zhu Lu 
璐 w 1853 r.; reprint wydania z tegoŜ roku w ZGBS, t. 46. 

Fengsu tongyi  [Powszechnie przyjmowane tradycje i obyczaje], 
autorstwa Ying Shao  (ok. 178-196), SBBY. 

Guanzi 管 [Księga Mistrza Guana], przypisywana Guan Zhongowi管  (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 校  [Księga Mistrza Guana, tekst zweryfikowany i poprawiony], 
opracował Dai Wang 戴  (1837-1873), ZZJC, t. 5. Przekł. A. Rickett. 

Guiguzi鬼谷 [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 [Wypowiedzi z państw], antologia tekstów historyczno- literackich 
o wydarzeniach okresu X-V w. p.n.e., tradycyjnie przypisywana Zuo 
Qiumingowi 丘 (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  [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  [‘Ksi ęga Mistrza 
Han Faia’  z zebranymi objaśnieniami], opracował Wang 
Xianshen 慎 (XIX w.), ZZJC, t. 5. Przekł. W.K. Liao, B. Watson.  

Han shu  [Historia dynastii Han], rozpoczęta przez Ban Biao (3-54  
n.e.), napisana głównie przez jego syna Ban Gu固 (32-92 ), 
uzupełniona przez jego siostrę Ban Zhao (ok. 49-120), z 
komentarzem Yan Shigu 顏 古(581-645), Zhonghua Shuju, Beijing 
1975. 

Heguanzi 冠 [Księga Mistrza Heguana], przypisywana myślicielowi - 
taoiście z końca epoki Zhou; prawdopodobnie z III w. p.n.e., BZQS. 

Hou Han shu  [Historia dynastii Późniejszej Han], napisana przez Fan 
Ye  (398-445), z komentarzem Li Xiana  (651-684), Zhonghua 
Shuju, Beijing 1975. 

Huainanzi 南 [Księga Króla Huainanu], dzieło uczonych z dworu Liu 
Ana (179?-122 r. p.n.e.), Króla Huainanu, z komentarzem Gao Yu 
高  (ok. 168-212), ZZJC, t. 7. 

Huangdi si jing 經[Cztery księgi kanoniczne Cesarza śółtego], 
przypisywane mitycznemu załoŜycielowi 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 staroŜytności, odkopane 
w Mawangdui w 1973, MWD; przekł. L.S. Chang i Yu Feng; E. Ryden 
(wyd. dwujęzyczne). 

Huangdi nei jing 內經 [Księga Cesarza śółtego o wnętrzu ciała], 
przypisywana mitycznemu Cesarzowi śółtemu; 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 公  [Trzy strategie Księcia śółtego Kamienia], 
przypisywana Wielkiemu Księciu Wangowi  公 , znanemu takŜe 
jako  尚  (XI? w. p.n.e.), rzekomo przekazana przezeń Zhang Liangowi 

  (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  (śółta księga), napisana przez Wang Fuzhi (1619-1692), 
SBBY. 

Hu qian jing  鈐 經  [Księga norm tygrysich], autorstwa Xu Donga  洞 
(976-1015), rodzaj encyklopedii wiedzy wojskowej. Ukończona w 1004 r. 
SKQS, ZGBX, t. 6. 



Pingpi baijin fang 尚  尚   金  [Proste sposoby warte majątek], rodzaj 
encyklopedii wojskowej, dzieło Huilu Jiumina     , z końca 
epoki Ming (1386-1644). Reprint wyd. z 1933 r. ZGBX, t. 11. 

     
Jiang yuan  [Ogród wodza], znana takŜe jako Xin shu   [Księga 

umysłu], przypisywana Zhuge Liangowi 葛 (181-234); apokryf 
prawdopodobnie z XIII-XIV w., ZGBS, t. 2; patrz takŜe: Zhuge Liang ji 
葛 , przekł. T.Cleary.   

Ji xiao xin shu 記 [Nowa księga o osiąganiu dobrych rezultatów], 
autorstwa Qi Jiguanga 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 

 (1573-1620) w ZGBS, t. 18. 
Jingyin Ming ben ‘Wujing qishu zhijie’, patrz: Wujing qishu zhijie.   
Jiu Tang shu 舊唐  [Starsza historia dynastii Tang], napisana przez Liu Xiu 

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

Lian bing shi ji 紀 [Praktyczne wskazówki dla ćwiczenia wojsk], 
napisana przez Qi Jiguanga 繼光 (1528-1588) w 1571 r.; reprint z 
wydania garnizonu stołecznego z XVIII w., ZGBS, t. 19. 

Liezi [Księga Mistrza Lie], przypisywana Lie Yukou 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  [‘Ksi ęga 
Mistrza Lie’ z komentarzem], opracowana przez Zhang Zhana 湛 (IV w. 
n.e.), ZZJC, t. 3. Przekł. A.C. Graham; L.D. Pozdniejewa. 

Li dai bing zhi 代  [Systemy organizacji armii wszystkich epok], 
opracowane przez Chen Bolianga  (1137-1203), reprint wydania z 
okresu 1821-1851, ZGBS, t. 7. 

Li ji 記[Księga norm rytualnych], kompilacja szkoły konfucjańskiej, 
prawdopodobnie z II w. p.n.e., redakcja przypisywana Dai Shengowi戴  
( I w. n.e.); Li ji zhengyi 記 [‘Ksi ęga norm rytualnych’ z 
prawidlowymi objaśnieniami sensu], z objaśnieniami Lu Deminga 德  
(556-627) i komentarzem Kung Yingda孔 達 (574-648),  SSJ. Przekł. J. 
Legge. 

Liu tao 韜 [Sześć przemyślnych sposobów wojennych], przypisywane 
Wielkiemu Księciu Wangowi  公  (XI? w. p.n.e.), prawdopodobnie z 



IV-III w. p.n.e., z późniejszymi uzupełnieniami, ZGBS, t. 1, 11; 
staroŜytne fragmenty w YQS. Przekł. R. D. Sawyer, 1993. 

Liuzi [Księga Mistrza Liu], prawdopodobnie autorstwa Liu Xie勰 (ok. 
465-522), SBBY.  

Li Weigong bingfa ji ben   公     [Zrekonstruowany tekst 'Reguł 
wojny Księcia Wei’], opracowany przez Wang Zongyi   沂 (1836-
1906), ukończony w 1888 r., reprint najstarszego zachowanego wydania z 
1894 r. w: ZGBS, t. 2. 

Li Weigong wendui 公 對[Dialogi Li księcia Wei], znane takŜe jako Tang 
Taizong Li Weigong wendui唐 公 對[Dialogi Cesarza 
Taizonga dynastii Tang z Li Księciem Wei], rzekomy zapis dyskusji 
cesarza Taizonga (627-650)  z Li Jingiem (571-649), 
prawdopodobnie apokryf sprzed XI w., ZGBS, t. 2; t. 11. Przekł. D. 
Sawyer, 1993. 

Liu tao  韜  [Sześć przemyślnych sposobów wojennych], księga staroŜytna 
przypisywana Taigong Wangowi 公  (XI w. p.n.e.), być moŜe z IV-
III w. p.n.e. z ew. późniejszymi modyfikacjami. Fragmenty staroŜytne w 
YQS. Patrz: Wujing qishu, ZGBS, t. 1. Przekł. R.D. Sawyer, 1993. 

Lun heng [ZrównowaŜone omówienia], autorstwa Wang Chonga  (27-
97?), ZZJC, t. 7. Przekł. A. Forke. 

Lun yu [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 moŜe z przełomu II-I w. p.n.e.; Lun 
yu zhu shu [Dysputy i wypowiedzi z komentarzami i 
objaśnieniami], z komentarzami He Yana (190-249) i objaśnieniami 
Xing Binga  (931-1010), SSJ; Lun yu zheng yi [‘Dysputy i 
wypowiedzi’ z prawidłowym objaśnieniem sensu], opracowane przez Liu 
Baonana 楠(1791-1855), ZZJC, t. 1. Przekł. J. Legge; A. Waley; 
D.C. Lau; R.T. Ames; L.S. Pierełomow; K. CzyŜewska-Madajewicz.  

Lüshi chunqiu  [Wiosny i Jesienie Pana Lü], antologia opracowana na 
dworze Lü Buweia  (zm. 235 r. p.n.e.) ok. 240 r. p.n.e., z 
komentarzami Gao Yu 高 (ok. 168-212); jeden z najlepiej zachowanych 
tekstów starozytnych, ZZJC, t. 6. Przekł. J. Knoblock. 

Mengzi [Księga Mencjusza], spisana prawdopodobnie przez uczniów Meng 
Ke 軻(371-289 r. p.n.e.), z późniejszymi uzupełnieniami; Mengzi 
zhushu [‘Ksi ęga Mistrza Menga’ z komentarzami i 
objaśnieniami] opracowanymi przez Sun Shi (962-1033), SSJ; 
Mengzi zhengyi  [‘Ksi ęgi Mistrza Menga’ z prawidłowymi 
objaśnieniami sensu], z objaśnieniami Jiao Xuna  (1763-1820), 
ZZJC, t. 1. Przekł. J. Legge; D.C. Lau. 



Mozi [Księga Mistrza Mo], spisana przez uczniów Mo Di (ok. 479-
381  p.n.e.), antologia tekstów szkoły powstałych przed I w. p.n.e.; Mozi 
xian gu [‘Ksi ęga Mistrza Mo’ swobodnie skomentowana], 
komentarz opracowany przez Sun Yiranga 詒  (1848-1908), ZZJC, t. 
4. Przekł. częściowy Yi-pao Mei; B. Watson. 

Qian shu [Tajemna księga], napisana przez Tang Zhena 唐甄(1630-1704), 
Guji Chubanshe, Beijing 1957. 

Qunshu zhiyao, patrz: cz. I, c.  
Sanguo yanyi 國 [Opowieści o Trzech Królestwach],  autorstwa Luo 

Guanzhonga 羅貫 (ok. 1330-1400), Renmin Wenxue Chubanshe, 
Beijing 1962. Przekł. M. Roberts. 

Sanguo zhi 國 [Historia Trzech Królestw], napisana przez Chen Shou  
(233-297), z komentarzem Pei Songzhi (372-451, ukończonym w 
429 r.), Zhonghua Shuju, Beijing 1982.  

Sanshiliu ji, mi ben bingfa 計  [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 uŜytku 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. 

Shan hai jing 經[Księga gór i mórz], tradycyjnie przypisywana 
legendarnemu Yu Wielkiemu 大  (XXIII? – XXII? w. p.n.e.) oraz jego 
pomocnikowi Yi ; prawdopodobnie z III w. p.n.e. z późniejszymi 
modyfikacjami, SBBY. Przekł. Je. Janšina; A. Birrell.  

Shangjun shu 君 [Księga Pana na Shangu], tekst Shang Yanga  (359?-
338 p.n.e.) uzupełniony rozdziałami kontynuatorów jego nauk nie 
późniejszymi niŜ III w. p.n.e.; tekst zweryfikowany przez Yan Wanli  

   (1762-1843), ZZJC, t. 5. Przekł. L. Pierełomow; J.J. L. Duyvendak. 
Shang shu 尚 [Księga dokumentów], zbiór dokumentów historycznych od 

epoki legendarnego władcy Yao  (ok. 2357-2258 p.n.e.) do 626 r. 
p.n.e., jego redakcję przypisywano Konfucjuszowi; duŜa 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 [Księga 
dokumentów z prawidlowymi wyjaśnieniami sensu] z objaśnieniami 
Kung Yingda 孔 達(574-648), SSJ. Przekł. J. Legge; B. Karlgren. 

Shi ben  [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  [Osiem wersji 'Księgi 
początków'], z komentarzem Song Zhonga  (II-III w.), zredagowany 
przez Qin Jiamu 嘉  (XIX w.), Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1957. 

Shi jia Sunzi hui zhu, patrz: cz. I, b.  
Shi ji 記[Zapiski historyka], pracę tę rozpoczął Sima Tan 談(180?-110 

p.n.e.), a wykonał jego syn Sima Qian  (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 經[Księga pieśni], zbiór tekstów poetyckich z XI - VII w. p.n.e.,  
redakcja przypisywana Konfucjuszowi; zachowana wersja Mao 
Changa  (ok. 155-130 p.n.e.); Maoshi zhengyi  [‘Ksi ęga 
pieśni’ w wersji Pana Mao z prawidłowymi objaśnieniami sensu],  z 
objaśnieniam Kung Yingda孔 達 (574-648), SSJ. Przekł. J. Legge; B. 
Karlgren; M. Szlenk-Iljewa. 

Shishi qishu jiang yi 講  [Siedmioksiąg z objaśnieniami sensu przez 
Pana Shi], Kanon militarny z objaśnieniami Shi Zimeia  (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 [śyciorysy stu wodzów z siedemnastu 
historii],  od legendarnego Wielkiego Księcia Wanga do Epoki Pięciu 
Dynastii, opracowane przez Zhang Yu   (X-XI w.), reprint epoki 
Ming z 1567 r. w ZGBS, t. 9. 

Shiyi jia zhu Sunzi, Song ben 家 ,  [Księga Mistrza Sun z 
komentarzami jedenastu autorów, wydanie z epoki Song], red. Guo 
Huaruo 郭 , Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1961,1986 (reprint 
najstarszego zachowanego wydania Sunzi, drukowanego - z epoki Song).  

Shuo gua 卦, patrz Yi jing.  
Shuowen jiezi [Objaśnienia pisma i analiza znaków], najstarszy 

słownik opracowany przez Xu Shena慎 (zm. ok. 120 r. n.e.), Zhonghua 
Shuju, Beijing 1965.  

Sima fa [Reguły Sima], kompilacja staroŜytnych nauk wojskowych 
przypisywana Sima Rangju , wodzowi króla Weia  z państwa 
Qi (356-320 p.n.e.); tekst zachowany moŜe pochodzić z tego okresu, choć 
podlegał późniejszym przeróbkom; duŜa część została utracona, dwie 
rekonstrukcje z epoki Qing; ZGBS, t.1. Przekł. R. D. Sawyer, 1993.  

Song kan ben Wujing qishu刊 經 , patrz: Song ben wujing qishu  
 經  i Wujing qishu. 

Sui shu  [Historia dynastii Sui], napisana przez Wei Zhenga (580-643) 
i innych, ukończona w 636 r., Zhonghua Shuju, Beijing 1994. 



Sun Bin bingfa  [Reguły wojowania Sun Bina], przypisywane Sun 
Binowi  (380?-320? p.n.e., w części spisane zapewne później, dzieło 
utracone w staroŜytności, odkopane w Yinqueshan w 1972 r., YQS, 
ZGBS, t. 1. Przekł. R.D. Sawyer, 1995; R. T. Ames. 

Sunzi bingfa  [Reguły wojowania Mistrza Suna], albo Sunzi 
[Księga Mistrza Suna], przypisywana Sun Wu  (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; waŜniejsze redakcje 
tekstu w SZJC. Przekł. N.I. Konrad; L. Giles; S. B. Griffith; R.D. Sawyer, 
1994; R. T. Ames.; J. Minford. 

Sunzi houxu    [Posłowie do ‘Księgi Mistrza Suna’], autorstwa Ouyang 
Xiu 歐  (1007-1072), w: Ouyang Xiu quanji 歐   [Pełne 
wydanie dzieł Ouyang Xiu], Zhongguo Shudian, Beijing 1994, t. 1, 294-5.  

Sunzi shi jia zhu, patrz: cz. I, b. 
Taibo yinjing    經 [Księga Yin Planety Wenus], przypisywana Li 

Quanowi   (VIII-IX w.), ZGBS, t. 2. 
Taiping jing 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  [Kodeks dynastii Tang z komentarzami], opracowany 

przez Changsun Wuji 忌 (?-659), brata cesarza Taizonga  
(627-649), Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taibei 1996. Przekł. W. 
Johnsona. 

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

Zhonghua Shuju, Beijing 1987. 
Wang Ling ji  [Dzieła zebrane Wang Linga], autor (1032-1059) był 

znanym poetą, Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1980. 
Wang shi bingxue san shu       [Trzy księgi nauk wojskowych 

Pana Wanga], trzy zaginione dzieła wojskowe zrekonstruowane na 
podstawie cytatów z nich w dziełach dawniejszych przez Wang Zongyi  

 沂 (druga poł. XIX w.). Są to Taigong bingfa yiwen  公      
[Zaginiony tekst sztuki wojowania Wielkiego Księcia], przypisywany 
Taigong Wangowi  公     (XI w. p.n.e.), a będący zapewne 
staroŜytnym apokryfem; Wu Hou ba zhen bingfa jilüe       

   [Wstępna rekonstrukcja ‘Ośmiu szyków bojowych sztuki wojny 
Księcia Wu’], dzieła przypisywanego Zhuge Liangowi  葛  (181-
234), prawdopodobnie apokryf z V-VIII w.; Weigong bingfa jiben  公 

    [Zrekonstruowany egzemplarz sztuki wojowania Księcia 



Wei], czyli  Li Weigonga   公 , tj. Li Jinga (571-649), jaki teŜ 
mógł być późniejszym apokryfem. ZGBX, t. 3.  

Weigong bingfa ji ben, patrz: Li Weigong bingfa ji ben.  
Weiliaozi [Księga Mistrza Wei Liao], autorstwo kontrowersyjne, tekst z 

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

Wei Yuan ji  [Dzieła zebrane Wei Yuana], myśliciela i dostojnika (1794-
1857), Zhonghua Shuju, Beijing 1983. 

Wen xin diao long  [Umysł literacki rzeźbiący smoka], najstarsze 
dzieło o teorii literatury, napisane przez Liu Xie 勰 (ok. 465-522), 
SBBY. Przekł. Siu-kit Wong; V. Shih. 

Wen xuan, patrz: cz. I, c. 
Wenzi  [Księga Mistrza Wena], przypisywana Xin Jinowi 鈃 (VI-V w. 

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

Wo qi jing  奇 經  [Księga wykorzystywania chytrych sposobów], znana takŜe 
jako Fenghou wo qi jing     奇 經 [Księga Feng Hou 
wykorzystywania chytrych sposobów], autorstwo przypisywane Feng Hou 

 , jednemu z legendarnych pomocników mitycznego Cesarza 
śółtego. Objaśnienia przypisywane Gongsun Hongowi 公    
(dostojnik w epoce Han, za panowania cesarza Wudi  , 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  [Opisanie przygotowań wojskowych],  opracował Mao 
Yuanyi  (1594-1644), dzieło ukończone w 1619 r., a 
wydrukowane w 1621; jego reprint w ZGBS, t. 27-36.  

Wu bian [Opracowanie militarne], autorstwa Tang Shunzhi唐 (ur. 
1507), opublikowane w końcu okresu Wanli  (1573-1620); reprint w 
ZGBS, t. 12-14.  

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  經   [Generalne opisanie potrzebnej wiedzy z 

podstawowych ksiąg militarnych], dzieło opracowane przez Zeng 
Gonglianga  公  (998-1078), Ding Du  度 (990-1053), i innych, 
ukończone w 1043 r., opatrzone przedmową cesarza Renzonga   
(1023-1064). Reprint wydania ksylograficznego z okresu Wanli  



(1573-1620), przechowywanego w Bibliotece Uniwersytetu Pekińskiego 
w:  ZGBS, t. 3-5. 

Wuzi bingfa [Reguły wojowania Mistrza Wu], znana takŜe jako Wuzi 
[Księga Mistrza Wu], dzieło przypisywane Wu Qi 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  [Wiosny i Jesienie państw Wu i Yue], kompilacja 
Zhao Ye  (I w. n.e.) ze starszych tekstów, skrócone i przeredagowane 
przez Yang Fanga   (pocz. IV w. n.e.), z komentarzem Wu Guana  
琯 (druga poł. XVI w.), CSJC. 

Qianfu lun    [RozwaŜania pustelnika], dzieło Wang Fu   (ok. 90-
165) typu encyklopedycznego przeglądu, tylko część zachowana, z 
komentarzem Wang Jipeia  繼  (ur. 1775), ZZJC, t. 8. Przekł. M. J. 
Pearson. 

Xi Han huiyao [Zebrane wiadomości podstawowe o dynastii Han 
Zachodniej], autorstwa Xu Tianlin  (uzyskał stopień jinshi  – 
„doktora” w latach 1205-1207), Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 
1977. 

Xin Tang shu 唐  [Nowa historia dynastii Tang], opracowana przez Ouyang 
Xiu 歐  (1007-1072) i Song Qi 祁 (998-1061) w latach 1045-1060, 
Zhonghua Shuju, Beijing 1974. 

Xunzi [Księga Mistrza Xuna], przypisywana Xun Kuangowi  (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  [Debaty o soli i Ŝelazie], zapis debat o polityce państwa 
rozpoczętych w 81 r. p.n.e. spisanych przez Huan Kuana 寬 (I w. 
p.n.e.) za panowania cesarza Xuana  (74-49 p.n.e.), ZZJC, t. 7. 
Przekł. częściowy E.M. Gale. 

Yi jing 經 [Księga przemian], znana takŜe jako Zhou yi  [Księga 
przemian epoki Zhou], Stopniowo rozbudowywany tekst przypisywany 
tradycyjnie mitycznemu Fu Xi , Wen Wangowi , Zhou Gongowi 
公 i Konfucjuszowi, obecna redakcja z III-II w. p.n.e.; Zhou yi zheng yi 

[‘Ksi ęga przemian epoki Zhou’ z prawidlowymi objaśnieniami 
sensu], z komentarzem Wang Bi  (226-249) i objaśnieniami Kung 
Yingda 孔 達 (574-648), SSJ. StaroŜytny 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 [Zbiór piśmiennictwa podzielony na rodzaje], swoista 
encyklopedia opracowana przez Ouyang Xuna 歐  (557-641) i innych 
w latach 618-623, Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1959. 

Yi Zhou shu [Utracone księgi epoki Zhou], zbiór tekstów rzekomo 
odnalezionych w 280 r. n.e. w powiecie Ji 汲 , w grobowcu króla 
Xianga , władcy Wei  (318-296 p.n.e.); główny korpus 32 pian  
pochodzi zapewne z IV-III w. p.n.e., inne starsze, lub nawet późniejsze 
apokryfy, prawdopodobnie dzieło zredagowane w pierwszej połowie I w. 
p.n.e., SBCK. Tu cyt. wyd. Yi Zhou shu ji xun jiaoshi   校  
[Utracone księgi epoki Zhou z tekstem porównanym i objaśnionym 
wstępnie], Hubei Chongwen Shuju      局, 1877. 

Yin fu jing   經  [Księga dostosowywania odpowiednio do pierwiastka Yin], 
znana teŜ jako Huangdi yin fu jing     經  [Księga Cesarza 
śółtego dostosowywania odpowiednio do pierwiastka Yin],  
przypisywana mitycznemu Cesarzowi śółtemu – Huangdiemu   , z 
komentarzem przypisywanym Zhang Liangowi   (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 [Opowieść o podobnych smokom], dzieło powstałe w 
1086 r., przypisywane Jia Shanxiangowi 賈 , mnichowi-taistycznemu 
ze Świątyni Wielkiej Jasności (Taiqing gong 清宮) w Bozhou , 
rzekomo miejscu narodzin legendarnego Mistrza Lao.  

Zeng Hu zhi bing yulu [Wypowiedzi Zenga i Hu o kierowaniu 
wojskiem], nauki Zeng Guofana 國  (1811-1872) i Hu Linyi    
, opracował Cai E  (1882-1916), reprint wydania z 1911 r. w ZGBS, 
t. 50.   

Zeng Wen Zheng Gong shui lu xing jun lian bing zhi 公 軍  
[Traktat o operowaniu armią i ćwiczeniu wojsk floty oraz sił lądowych 
Księcia Zeng Wenzhenga], autorstwa Zeng Guofana 國  (1811-1872) 
z końca lat sześćdziesiątych XIX w., reprint wydania z 1884 r., w ZGBS, 
t. 47. 

Zhanguo ce 國 [Chytre plany Królestw Walczących], antologia tekstów 
historyczno-literackich o stosunkach międzynardowych i polityce państw 
odnoszacych się do okresu 454-209 p.n.e., spisanych, albo 
zredagowanych w jedno dzieło przez Liu Xianga  (79-8 p.n.e.); 
niektóre z tekstówo mogą być wcześniejsze. SBCK. Przekł. J. I. Crump.  

Zheng meng  [Prawidłowe objaśnienie Stwierdzeń], autorstwa Zhang Zaia 
 (1020-1077), par. 1 Tai he  [NajwyŜsza harmonia]; Zhang Zai ji 

 [Prace zebrane Zhang Zaia], Zhonghua Shuju, Beijing 1985. 



Zhong yong  [Doktryna środka], przypisywana Zisi  (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 記, patrz: SSJ. Zhu Xi (1130-1200)  włączył tekst 
do konfucjańskiego zbioru Sishu ji zhu  [Czteroksięg z 
zebranymi komentarzami], wyd. Xianggang Taiping Shuju, Xianggang 
1964. Przekł. J. Legge;. 

Zhou li  [Normy rytualne epoki Zhou], zbiór tekstów przypisywany Zhou 
Gongowi  公 (XI w. p.n.e.), zapewne kompilacja zredagowana przez 
Liu Xina    (46 r. p.n.e. – 23 n.e.) tekstów z okresu V-III w. p.n.e. 
Wyd. Zhou li zhu shu  [‘Normy epoki Zhou’ z komentarzami i 
objaśnieniami], opracowanymi przez Zheng Xuana (127-200), Jia 
Gongyana賈公彥 (VII w. n.e.) i Lu Deminga 德 (556-627), SSJ. 

Zhou yi [Księga przemian epoki Zhou], patrz: Yi jing 經.  
Zhuangzi [Księga Mistrza Zhuanga], przypisywana Zhuang Zhou 

(369?-286? p.n.e.); Prawdopodobnie 7 początkowych moŜe pochodzić od 
niego, dalsze - spisane przez jego uczniów, zawiera teŜ teksty 
synkretyczne i innych szkół, antologia z początków II w. p.n.e. Wyd. 
Zhuangzi ji jie     [‘Ksi ęga Mistrza Zhuanga’ z zebranymi 
wyjaśnieniami], zredagował Wang Xianqian 謙 (1842-1918), ZZJC, 
t. 3. Przekł. A.C. Graham; B. Watson; W. Jabłoński. 

Zhuangzi ji shu  [‘Ksi ęga Mistrza Zhuanga’ z zebranymi 
objaśnieniami], opracowana przez Guo Qingfana 郭慶  (1844-1896), 
Zhonghua Shuju, Beijing 1982.  

Zhuge Liang ji 葛 [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 [Komentarz pana Zuo], patrz Chunqiu Zuo zhuan . 
 


