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 Cronologia chineză prezintă câteva particularităţi demne de a fi menţiona-
te, care îngreunează fixarea riguroasă în timp a datelor istorice: 
 - există două cronologii pentru datarea evenimentelor din înalta antichita-
te (shanggu ��)1: cronologia lungă, numită aşa deoarece atribuie evenimen-
telor date mai vechi, bazată pe Ordinea oglinzii universale (Tongjian gangmu 
����)2 a lui Zhuxi ��3 şi cronologia scurtă, bazată pe Analele scrise pe 
bambus (Zhushu jinian 	
��)4; spre exemplu, sfârşitul dinastiei Shang  
şi începutul dinastiei Zhou � se plasează în anul 1122 î.e.n. după cronologia 
lungă5, sau în anul 1050 î.e.n. după cronologia scurtă; 
 - după descoperirea inscripţiilor pe oase şi carapace de broască ţestoasă 
(jiaguwen ���), Dongzuo bin ��� (1895-1963) a recalculat calendarele 
vechi, bazându-se pe eclipsele menţionate în acestea6; 
 - conform calendarului lunar chinez - yinli ��7, anii sunt desemnaţi prin 

                                                 
1 � gu = ceea ce a trecut prin ���� zece ���� guri (printr-o tradiţie de zece generaţii) = vechi, 
antic expresii uzuale referitoare la antichitate: �� shanggu = perioada dintre domnia le-
gendarului Fuxi şi a lui Wenwang, �� zhonggu = perioada dintre domnia lui Wenwang 
şi Confucius şi �� xiagu = perioada de după Confucius. 
2 jian, notat � sau � (variante grafice) provine de la  (    ) imaginea unui om care 
priveşte într-un recipient umplut cu apă, la care se adaugă radicalul  metal, cu sensul de: 
bazin mare, oglindă din bronz, a reflecta lumina, a reflecta imaginea unui obiect, prin exten-
sie: fapt memorabil care poate servi de învăţătură, istorie. 
3 Zhuxi �� (1130-1200) - savant din dinastia Nan Song �� - Song de miazăzi, autor al 
unei impresionante opere cuprinzând peste 100 de volume şi întemeietorul şcolii lixue ��, 
cunoscută în Occident sub denumirea mai vagă de neoconfucianism. 
4 textul, scris pe lamele din bambus, a fost descoperit în 279 e.n. în mormântul unui principe 
din Wei �; transcrierile ulterioare au alterat considerabil textul, dar acesta a fost reconstituit 
parţial în 1917 de către Luo zhenyu � ! şi Wang guowei "#$ după plăcuţele 
redescoperite între 1906 şi 1908 de Aurel Stein. 
5 aşa cum întâlnim şi în San tong li %&� - Calendarul celor trei guvernări. 
6 Dongzuo bin ��� stabileşte prin această metodă că sfârşitul dinastiei Shang  şi 
începutul dinastiei Zhou � se plasează în anul 1111 î.e.n. (în Yin li pu '�( - Tabelul ca-
lendarului perioadei Yin; perioada Yin ' reprezentând ultima perioadă a dinastiei Shang 
�); vezi de asemenea şi Jiaguwen duandai yanjiu li ���)*+,- - Studiul perio-
dizării istoriei conform inscripţiilor pe oase şi carapace de broască ţestoasă, publicat de 
acelaşi autor în 1933. 
7 numit şi calendarul agricultorilor - nongli .�, sau calendarul armonios - diaoli /�. 
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câte două caractere ale ciclului sexagesimal - liushi jiazi 01�28 rezultat din 
combinarea celor 10 trunchiuri celeste - tiangan 34 cu cele 12 ramuri teres-
tre - dizhi 56, desemnare adeseori dificil de pus în acord cu calendarul gre-
gorian; 
 - în antichitate, până spre sfârşitul dinastiei Zhou �, exista obiceiul de a 
număra anii pornind de la data urcării pe tron a suveranului9, pentru ca, începând 
cu împăratul Wudi 78, în 140 î.e.n., să intre în uz denumirea anilor (nianhao 
�9)10 în funcţie de diferite evenimente considerate faste, obicei păstrat până la 
sfârşitul dinastiei Qing :, în 1911; 
 - prima lună a primăverii - mengchun ;< (numită şi începutul primă-
verii - lichun =<), primul termen (jieqi >?) al calendarului solar cores-
punzând celei de-a treia ramuri terestre (dizhi 56), respectiv yin @, repre-
zenta prima lună a anului încă din timpul împăratului legendar Zhuanxu AB, 
precum şi pe toată perioada dinastiei Xia C (sec. XXI-sec. XVI î.e.n.); în timpul 
lui Huangdi D8 şi a dinastiei Zhou � (sec. XI î.e.n.-221 î.e.n.) a fost adoptat 
un calendar care începea cu prima ramură terestră, numită zi 2, calendarul 
dinastiei Qin E  (221-207 î.e.n.) începea cu cea de-a 12-a ramuri terestre, 
respectiv hai F, pentru ca în timpul dinastiei Han G (206 î.e.n.-220 e.n.), mai 
precis în anul 104 î.e.n., împăratul Wudi 78 (141-87 î.e.n.) să decreteze adop-
tarea unui nou calendar (calendarul taichu HI - marele început11), care ia ca 
punct de pornire a calculelor al 11-lea termen solar, deci prima ramură terestră - 
zi 2, dar în care anul civil începe cu prima lună a primăverii - mengchun ;<, 
respectiv cu a treia ramură terestră  - yin @12; 
 - la începutul fiecărei dinastii istoriografii recalculau datele principalelor 
evenimente istorice, din necesitatea stabilirii datelor jertfelor ce urmau a fi aduse 
strămoşilor; 
 - întreaga perioadă care precede instaurarea dinastiei Shang  poate fi 
considerată ipotetică13, informaţiile despre aceasta provenind din legende şi tra-
diţii transmise de-a lungul veacurilor, cu distorsiunile inerente; 
                                                 
8 acest ciclu era iniţial întrebuinţat pentru notarea zilelor, aplicarea lui la desemnarea anilor fă-
cându-se abia din sec. II î.e.n. 
9 sistem întâlnit în Chunqiu <J - Analele primăverilor şi toamnelor, cronici redactate de 
istorici oficiali ai dinastiei Zhou � între secolele VIII şi V î.e.n. 
10 primul nianhao �9, respectiv anul 140 î.e.n., se numeşte jianyuan KL = promovarea 
principiului. 
11 taichu HI este denumirea anului (nianhao ��) 104 î.e.n. 
12 cf.: Édouard Chavannes - Les mémoires historiques de Se-Ma-Ts`ien, Adrien-Maisonneuve, 
Paris, 1967, vol. 3, p. 320, nota 1. 
13 Sima Qian MNO (145-86 î.e.n.) indică drept prima dată precisă a istoriei chineze anul 
841 î.e.n. 
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 - în timpul dinastiei Qin E (221-207 î.e.n.), din ordinul împăratul Shi 
Huangdi PQ814, au fost arse scrierile vechi, motiv pentru care astăzi se 
găsesc doar puţine documente istorice referitoare la perioada împăraţilor legen-
dari.  
 Chiar şi informaţiile despre primul împărat al istoriei au variat în funcţie 
de epoci. 

Astfel, în cele mai vechi texte: Shijing RS - Cartea odelor15 şi Shang 
shu T
 - Tratat despre personalităţile istorice16 nu se ajunge înainte de legen-
darul împărat Yu U, întemeietorul dinastiei Xia C (sec. XXI-XVI î.e.n.), în 
Lunyu VW - Convorbiri17 se merge până la Yao X şi succesorul acestuia, 
Shun Y18, pentru ca de-abia din secolul al III-lea î.e.n. Huangdi D8 să fie 
desemnat, pentru prima dată, drept cel mai vechi împărat şi fondator al întregii 
civilizaţii19. 

                                                 
14 personalitate controversată pentru cinicul său realism politic, Regele Zheng Wangzheng 
"Z (259 -210 î.e.n.) al regatului Qin �, după un deceniu de campanii militare, cucereşte 
toate teritoriile chineze în 221 î.e.n. şi îşi asumă titlul de Primul împărat - Shi Huangdi PQ
8; el este cel care a început construcţia Marelui Zid chinezesc (changcheng [\), precum 
şi reformatorul unităţilor de măsură, a sistemului monetar (introduce moneda circulară cu 
gaură pătrată tongqian ]^, care se va păstra până în zilele noastre), a scrierii, a calendaru-
lui, etc. În anul 213 î.e.n. a ordonat faimoasa ardere a cărţilor, cu excepţia celor de medicină, 
divinaţie şi agricultură. 
15 prima antologie de poezie chineză, datând din timpul dinastiei Xi Zhou _� - Zhou de 
apus (sec. XI-771 î.e.n.).  
16 iniţial shang T desemna creasta acoperişului care împarte vânturile şi ploile (cf. Léon 
Wieger - Caractères chinois, 7 édit., Taichung, Kuangchi Press, 1962, Leçons étymologiques, 
36 E, p. 102), de unde sensurile de înalt, mare, eminent, superior, nobil; Shangshu T
 a 
fost scris în epoca împăratului Jingdi `8 (156-140 î.e.n.), singurul exemplar original al 
acestei lucrări care a scăpat acţiunii de ardere a cărţilor din anul 213 î.e.n. fiind regăsit în 
timpul domniei lui Wudi 78 (141-87 î.e.n.), într-unul din pereţii casei lui Confucius, 
demolată din ordinul Prinţului Gong a din Lu b.  
17 lun V = a examina, a discuta o chestiune, yu W = a răspunde a explica; culegere a con-
vorbirilor lui Confucius (Kongzi c2 - 551- 479 î.e.n.), cu elevii sau cu demnitari ai tim-
pului, scrisă după moartea maestrului de către discipolii săi. 
18 conform legendei, înţeleptul rege Yao X a cedat tronul capabilului său ministru Shun Y, 
în defavoarea propriului său fiu, iar Shun Y a repetat gestul, cedând tronul lui Yu U, în-
temeietorul dinastiei Xia C. 
19 cel mai vechi document despre Huangdi este inscripţia Chenhou yinzi ming defg
h, reprodusă şi comentată de Guo moruo ijk (1892-1978) în Shipi panshu 1lm

 (�	, 1954, p. 133) - cf. Anna K. Seidel - La divinisation de Lao Tseu dans le Taoïsme 
des Han. E.F.E.O., Adrien-Maisonneuve, Paris, 1969, p. 21. 


