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Artykuł taki jak ten, którego celem jest pokazanie alternatywności taoistycznej filozo-
fii, a także wskazanie analogii i punktów zbieżnych w zachodnich prad̨ach umysłowych
kontestujac̨ych swa własna ̨ cywilizacje ̨ należałoby zaczać̨ od nudnych definicji.

Zjawisko taoizmu jest swoistym fenomenem - trudno bez niego wyobrazić sobie cywili-
zacje Dalekiego Wschodu w kształcie w jakim istniała ona i rozwijała sie ̨ przez tysiac̨e lat,
a także dzisiejsza mode ̨ na orient jaka istnieje na Zachodzie. Choć jego polityczne recepty
nie uzyskały uznania, to jednak miał on wielki wpływ na kulture ̨ i społeczeństwo chińskie
przez tysiac̨e lat. Bez inspiracji taoistycznej dalekowschodnie sztuki walki utrac̨iłyby swo-
ja specyfike ̨(np. wykorzystywanie siły przeciwnika), nie byłoby pewnie Tai Ji Juan ćwiczeń
oddechowych i chińskiej medycyny.

Taoizm jest zjawiskiem o tyle ciekawym że może być rozpatrywany na trzech płaszczy-
znach, nierozerwalnie ze soba ̨ złac̨zonych: religii ludowej z własnym panteonem bóstw i
świet̨ych, zbioru praktycznych rad jak zachować dobre zdrowie i ładna ̨ sylwetke,̨ jak wła-
ściwie sie ̨odżywiać itd. Dobrymprzykładem tego rodzaju taoizmu sa ̨ksiaż̨ki któremożemy
kupić z każdego leżaka na ulicach naszychmiast. I wreszcie filozofii starajac̨ej sie ̨odpowie-
dzieć na pytania egzystencjonalne, i wynikajac̨ej z niej specyficznej postawie wobec życia,
bardzo zbliżonej co postaram sie ̨ udowodnić do stylu wielu tych którzy świadomie zrezy-
gnowali z udziału w kulturze oficjalnej dzisiejszych czasów.

Taoistami byli żyjac̨y z dala od cywilizacji pustelnicy,magicy, alchemicy od biedymożna
też taoistami nazwać wróżbiarzy czy specjalistów od feng shui. Każdy lekarzmedycyny na-
turalnej jest również taoista ̨ przez fakt wykorzystania taoistycznych zasad w swej sztuce.
Fascynowali sie ̨ taoizmem również chińscy arystokraci - choć nastep̨owało to już zazwy-
czaj po pracy na urzed̨zie, który to sprawowali w całkowicie konfucjańskim stylu. Powie-
dzenie „Konfucjanista w pracy, taoista w domu” które przylgneł̨o do Chińczyków idealnie
oddaje ich nature.̨

W polityce myśl ta praktycznie nie zaistniała. Stało sie ̨ tak po cześ̨ci z własnego wyboru,
bowiem taoiści odmawiali w niej uczestnictwa. Z drugiej strony nie miał on społecznej ba-
zy, krytykował uczonych i elity władzy – nic dziwnego zatem że nikt taoistów nie zapraszał
do udziału w rzad̨zeniu. W sposób naturalny zatem bardziej już jako religia ludowa stał sie ̨
popularny wśród chłopów. Odwoływanie sie ̨ do niego pozwalało mobilizować dziesiat̨ki
tysiec̨y sfrustrowanych rolników, którzy to walczac̨ z armia ̨ cesarska ̨ szczerze wierzyli że
daż̨a ̨ do ustanowienia Państwa Niebiańskiego, czyli Raju na ziemi. Trzeba tu powiedzieć
że hasła powstańcze miały już z tym wysublimowanym taoizmem niewiele wspólnego. I
zreszta ̨ nie mogły być zbyt skomplikowane, bo chet̨ni do walki nie potrzebowali jakiś po-
gmatwanych uzasadnień. Stad̨ też taoizm tego rodzaju przybrał jednak bardzo zprymity-
wizowana ̨ forme ̨ – niekoniecznie wierna ̨ swojemu pierwowzorowi: Niesprawiedliwy świat
i nadzieje że zrobimy raj na ziemi, wszystko to jeszcze podparte wiara ̨ iż powstańców po-
pieraja ̨ Bogowie i dobre duchy, to było jednak znacznie mniej niż mieli do powiedzenia
„prawdziwi” taoiści.

Najważniejszym taoistycznym powstaniem chłopskim było bez wat̨pienia te…. które
obaliło w XIV wieku mongolska ̨ dynastie ̨ Yuan i ustanowiło chińska ̨ Ming. Najbardziej
zastanawiajac̨y jest fakt że zaraz potem zaczet̨o rzad̨zić po konfucjańsku, a zwycies̨ki przy-
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wódca powstania znowu został dobrym Ojcem i oparł sie ̨ na tradycji która ̨ tak wyśmiewał
taoizm.

Mnie osobiście jako osobe ̨z Polski która sped̨ziła tu długi czas najbardziej dziwi fakt iż ta
postawa życiowa ̨jest już bardziej popularna wśród ludzi Zachodu niżWschodu, którzy dzi-
wia ̨sie ̨ iż „Ci westernerzy interesuja ̨sie ̨zawsze tylko buddyzmem albo taoizmem” podczas
gdy od tysiec̨y lat oficjalnym nurtem kultury chińskiej stanowił konfucjanizm, zaś taoizm
zepchniet̨y został na margines. Zajmuja ̨ sie ̨ nim jedynie kolesie o dziwnym wyglad̨zie, o
których zawsze wypada mówić w pobłażliwym tonie, starsze kobiety które składaja ̨ofiary
w świat̨yniach i dziadkowie którzy codziennie uprawiaja ̨o świcie ćwiczenia gimnastyczne.
Jest oczywiście preż̨ny nurt kultury chińskiej w którym zawieraja ̨sie ̨wróżby, feng shui, ale
nim nikt kto uważa sie ̨ za nowoczesnego i wykształconego Chińczyka nie bed̨zie sie ̨ przy-
znawał że uczestniczy w tych praktykach na poważnie, deklarujac̨ raczej przywiaz̨anie do
oświeceniowego racjonalizmu. Jest to zabawa dla ludu i ewentualnie elit na Zachodzie. Kie-
dy trzeba pójść do lekarza medycyny naturalnej, albo napić sie ̨ziół wtedy taoizm odgrywa
w życiu Chińczyka istotna ̨role,̨ kiedy jednak przechodzimy do zagadnień organizacji życia
społecznego wtedy okazuje sie ̨ze „nikt poważny” nie zaprzat̨a sobie nim głowy, a szkoda…
Ksieg̨a Drogi i Cnoty ustep̨uje popularnościa ̨dziełom Konfucjusza, który jest chociażby wy-
kładany już w szkole podstawowej. Towarzyszy temu zdumienie graniczac̨e z niewiara ̨ iż
to właśnie Ksieg̨a Drogi i Cnoty, świet̨a ksieg̨a taoizmu, została spośród wszystkich dzieł
chińskich przetłumaczona na najwiec̨ej jez̨yków.

Poczat̨ek
Myśl ta powstała w społeczeństwie zupełnie innym od naszego. Wytworzyła go cywilizacja
z której przedstawiciele przez tysiac̨e lat nie widzieli sie ̨ nawet na oczy, nie mówiac̨ o oży-
wionej dyskusji i wymianiemyśli. Tymbardziej zaskakuja ̨błyskotliwe obserwacje taoistów,
które jakże trafnie możemy odnieść do naszej (odległej o tysiac̨e kilometrów i o tysiac̨e…
lat) rzeczywistości.

W okresie jego powstania (czyli około V wieku przed nasza ̨era)̨ Chiny pograż̨ane były w
chaosie wyniszczajac̨ych wojen wszystkich ze wszystkimi. Słaba władza rodu cesarskiego
która właściwie od dawna była już fikcja ̨ słabła coraz bardziej z każdym dniem,. Wielu z
lennych ksiaż̨at̨ rzad̨zac̨ychmaleńkimi państewkamimarzyło o tym by samemu stać sie ̨ce-
sarzem i zdobyć panowanie nad całym światem ( który dla ówczesnych ograniczał sie ̨ do
państw chińskich - poza nimi mieszkali bowiem barbarzyńcy). Pokonanie przeciwników
było nie tylko wyeliminowaniem konkurenta, ale również zwiek̨szeniem własnego poten-
cjału. Przez okres 300 lat od ok. 722 rpne od 403 r pne 110 ilość słabszych państw została
pokonana i upadla, i w 483 r pne na arenie pozostało już tylko 22 państwa, których liczba
wkrótce zmniejszyła sie ̨ do 7.

Sytuacja ta była swego rodzaju pułapka ̨ - Wojny bowiem nie dało sie ̨ uniknać̨, nawet
pokojowo nastawione państwo, które nie chciało uczestniczyć w tej paranoicznej rywali-
zacji musiało liczyć sie ̨ z tym ze bed̨zie zaatakowane przez agresywnego sas̨iada. Ówcze-
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sne państwa charakteryzował wiec̨ stan ciag̨łej gotowości na zbrojny konflikt. Olbrzymie
pieniad̨ze wydawano na zbrojenia, fortyfikacje, infrastrukture ̨wojskowa, utrzymywanie i
szkolenie armii. Bezustanne wojny stworzyły olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów
od zabijania. Wokół panujac̨ych pojawiać sie ̨ zaczel̨i zdolni dowódcy wojskowi - od nich
zależało być albo nie być całego państwa.

Najwiek̨sza ̨ cene ̨ za ten cały polityczny zamet̨ który można by uniknać̨ gdyby pare ̨ am-
bitnych ksiaż̨at̨ zrezygnowało ze swych planów płacili oczywiście chłopi. To oni poprzez
coraz wiek̨sze podatki finansowali cała ̨ zabawe,̨ oni cierpieli niedostatek i głód i wreszcie
w przeważajac̨ej wiek̨szości oni walczyli i umierali w wojnach.

Końca tej krwawej i wyniszczajac̨ej rywalizacji nie było widać, wojny trwały już kilka-
set lat, a ustalona równowaga mied̨zy istniejac̨ymi uczestnikami gry z których żaden nie
mógł uzyskać wyraźnej przewagi doprowadzała do pesymistycznych wniosków że może
ona potrwać i tysiac̨e lat, podczas których ludzie bed̨a ̨ sie ̨wciaż̨ zabijać.

Właśniew czasach tego kryzysu, wielu ludzi zatroskanych tym co sie ̨dzieje szukało przy-
czyn moralnego upadku swojej cywilizacji i próbowało znaleźć sposób na wybrniec̨ie z im-
pasu. Zastanawiali sie ̨ oni jak zmienić świat na lepsze. Okres tej ożywionej dyskusji inte-
lektualnej, nazywany jest w historii Chin okresem stu szkół. Każda z nich miała własnych
liderów, zwolenników i co najważniejsze – własne recepty na zaradzenie sytuacji. Wielu
ówczesnychmyślicieli kraż̨yło po całych Chinach od dworu do dworu i próbowało, przeko-
nać możnych tego świata do zawierzenia ich koncepcjom. Jednym z nich był Konfucjusz,
który jednak poniósł marketingowa ̨kles̨ke ̨– jego poglad̨y dopiero po jego śmierci spotkały
sie ̨ z uwielbieniem.

Niektórzy z tychuczonychpo chińskunazywanych shi, również prowadzili swojewłasne
wojny – rywalizowali miedzy soba ̨o uznanie władców i głowili sie ̨nad tym jak im sie ̨przy-
podobać by uzyskać wpływ na władze.̨ Wielu z nich wzorem demokratycznych polityków
zmieniało poglad̨y na zawołanie, czes̨to też w dworskich intrygach po prostu eliminowali
swoich politycznych konkurentów. Spotka ich za to sroga krytyka ze strony taoistów.

Człowiekiem który odmówił uczestnictwa w tej politycznej grze – co już po trosze
upodobnia go do wszystkich tych którzy rezygnuja ̨ z udziału w nurcie kulturze oficjalnej,
był założyciel taoizmu Lao Zi – (dosłownie Stary Mistrz ). Była to bez wat̨pienia tajem-
nicza, intrygujac̨a postać wtopiona bardziej w legende ̨ niż w historie ̨ (zgodnie zreszta ̨ z
taoistycznym przesłaniem życia w ukryciu) nikt bowiem nie ma pewności czy ktoś taki
pojawił sie ̨ naprawde,̨ czy okazał sie ̨ być tylko wymysłem kolejnych generacji.

Dane biograficzne Lao Zi sa ̨ wiec̨ej niż skap̨e: urodził sie ̨ jako syn szlachecki w ksie-̨
stwie Zhou. Przez długi czas piastował urzad̨ archiwisty państwowego i prawdopodobnie
skarbnika w Luo Yangu, stolicy ksies̨twa Zhou, potem jednak zniechec̨iwszy sobie nawet
te skromne oficjalności i widzac̨ postep̨ujac̨y upadek Ksies̨twa, wywed̨rował dokładnie nie
wiadomo gdzie na Zachód, na prośbe ̨ strażnika pogranicznej przełec̨zy – zasmuconego
odejściem tak wybitnego med̨rca – spisał szybko swe nauki w krótkim czasie dziele Dao
De Jing fundamentu taoizmu filozoficznego. Odtad̨ nic już o nim nie wiadomo, przepadł
bez wieści.

5



Ksieg̨a Drogi i Cnoty, której autorstwo przypisuje sie ̨ Lao Zi pomimo że w pierwszym
rzed̨zie była dziełem mówiac̨ym o tym jak żyć i jak być szcześ̨liwym, przedstawiała swój
punkt widzenia na istniejac̨a ̨ sytuacje,̨ a także zawierała szereg politycznych pomysłów i
rad,. Zwolennicy tej życiowej filozofii zostali nazwani taoistami i jako tacy stanowia ̨ważna ̨
szkołe,̨ któramimo niewielu propagandowych wysiłków ze swej strony uczestniczyła w tej
dyskusji na temat naprawy pograż̨ajac̨ego sie ̨ w chaosie świata. Stali sie ̨ oni archetypem
buntownika i nonkonformisty. Lekceważyli wszelkie autorytety, śmiali sie ̨ ze świet̨ości,
a także nie liczyli sie ̨ z opinia ̨ tkzw wiek̨szości społeczeństwa. Wiek̨szość z nich zreszta ̨
dobrowolnie nierzadko pewnie w atmosferze skandalu go opuszczała, udajac̨ sie ̨ wzorem
Lao Zi gdzieś w góry, by oddać sie ̨ tam na łonie natury błogiej kontemplacji.

By pokazać wiek̨sze podobieństwo taoizmu z anarchizmem, warto przedstawić dwie
inne kontrastujac̨e z nim szkoły, które zyskały olbrzymia popularność w tamtym czasie.
Pierwsza z nich to konfucjaniści – których można by zaszufladkować jako protoplastów
dzisiejszych konserwatystów, oraz legaliści- których można by nazwać faszystami antycz-
nych Chin.

Konfucjanizm wyszedł z podobnych założeń co taoizm, spośród których za najważniej-
sze można uznać przekonanie o dobrej naturze człowieka. Konfucjaniści uważali ze Pań-
stwo to rodzina, a cesarz, Syn Nieba, to dobry Ojciec. Lud powinien wiec̨ być posłuszny i
kochać go z całego serca (on również miał obowiaz̨ek kochać). Olbrzymia ̨ role ̨ odgrywać
miała etykieta – stosunki miedzy osobami miały zostać sformalizowane do 5 hierarchicz-
nych relacji maż̨ – żona, ojciec – syn, mistrz – uczeń, władca – poddany, starszy – młodszy
(brat). Głównym fundamentem społecznymmiał być szacunek do tradycji, czyli oparcie sie ̨
na chlubnychwzorach z przeszłości jak określał to Konfucjusz którywierzył iż dawno temu
przed wiekami istniał stan idealnych rzad̨ów i harmonii, który chciał przywrócić. Cały sys-
tem oprzeć sie ̨miał na elicie dla których obowiaz̨ujac̨ym wzorem do naśladowania stał sie ̨
Jun Zi, czyli człowiek szlachetny, przestrzegajac̨y etykiety. Lud miał zachwycić sie ̨ swymi
przewodnikami i brać również z nich przykład. Oprócz konfucjaniści nie wyobrażali sobie
idealnego społeczeństwa bez edukacji, która tomiała pomagać człowiekowi odkrywać jego
dobra ̨nature ̨ i cywilizować go. Uznali oni że studiowanie (głównie chlubnych dzieł z prze-
szłości) pozwoli społeczeństwu wciaż̨ żyć słusznymi ideałami z poczat̨ków świata, które to
zostały zatracone. Konfucjański urzed̨nikmusiał być nie tylkomoralny, ale również gładki
i oczytany w klasycznych dziełach (przeprowadzano z nich egzamin, na którym wyciag̨a-
no… podobnie jak na naszych egzaminach karteczki z pytaniami, kto zdawał dostawał sie ̨
do elity urzed̨niczej). A także żyć ideami przeszłości.

Najważniejsza ̨ jednak cecha ̨ tego systemu był rytualizm. Każdy miał w nim dokładnie
opisane prawa i obowiaz̨ki – które były potwierdzane spektakularnymi celebracjami, gdzie
nierzadko każdy ruch, gest, czy najdrobniejsza cześ̨ć ubioru ich uczestników była szczegó-
łowo określona. Ludzie musieli wiec̨ składać ofiary, brać udział w wielu państwowych uro-
czystościach która miały podtrzymywać społeczne wiez̨i, jednak najwiec̨ej roboty miał z
tymwszystkim cesarz, czyli Syn Nieba, którego każde słowo, czy skrzywieniemiało istotne
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znaczenie. W gruncie rzeczy był to może człowiek o nieograniczonej władzy nad ludźmi
ale z drugiej strony zniewolony do końca rola ̨ społeczna ̨ jaka ̨miał odgrywać)1.

Taoiści wszystko to wyśmieli: Jun Zi był dla nich hipokryta ̨ robiac̨ym wszystko z musu
i na pokaz, wiedze ̨ i erudycje ̨ uważali za zbiór faktów i gładkie słowa, niekoniecznie praw-
dziwe w przeciwieństwie do szorstkiej może i topornej, na pewno nieefektownej ale za to
szczerej prostoty (piek̨ne słowa nie sa ̨ prawda,̨ prawda ̨ nie sa ̨ piek̨ne słowa” „prawdziwe
słowa rania ̨ uszy”). Rytuały zaś uznali za śmieszne z tego wzgled̨u, że były kosztowne i
efekciarskie. Ceregiele z tym zwiaz̨ane były ich zdaniem zbed̨ne i wymuszały na ludziach
nieautentyczne , zawsze te same, sztuczne i teatralne zachowania. Cesarz i elita dworska
były dla nich jak dzieciaki bawiac̨e sie ̨drogimi zabawkami. Tej konstruowanej sztuczności
przeciwstawiali nieskrep̨owana ̨ żadnymi konwencjami naturalność i spontaniczność.

Na tle legalizmu alternatywność taoizmu jest jeszcze bardziej widoczna. Legaliści by-
li grupa ̨ ludzi która doszła do wielkich wpływów na dworach władców. Stawiali przede
wszystkim na rolnictwo (dla wyposażenia armii) i militaryzm. Grupe ̨ ta można z cała ̨ pew-
nościa ̨ nazwać Mike’em Tysonem antycznej filozofii chińskiej, kochali bowiem oni siłe ̨ i
przemoc i tylko w niej pokładali nadzieje.̨ Towarzyszyło temu przekonanie ze ludzie sa ̨
źli i należy stosować wobec nich zasade ̨ kija i marchewki, a także pewność ze gdyby tylko
mogli od razu zarżnel̨i by władze ̨a dotad̨ tego nie zrobili tylko dlatego ze sa ̨zbyt słabo zor-
ganizowani. W istocie była to ciag̨ła wojna rzad̨zac̨ych z poddanymi wedle leninowskiego
hasła „kto, kogo?”. W centrum takiego systemumiało być prawo. Nie chodziło już nawet o
to co ono reguluje, bo to sie ̨miało zmieniaćw zależności od interesuwładzy, ale o to „by lud
nauczył sie ̨ze należy go respektować”. Postanowienia urzed̨ników egzekwowane byływiec
bardzo surowo, stad duże znaczenie aparatu ucisku który miał nad tym czuwać. Idealny-
mi wykonawcami rozkazów byłby właściwie aparat zatrudniajac̨y funkcjonariuszy Milicji
Obywatelskiej. Najbardziej bowiem liczyło sie ̨ ślepe posłuszeństwo. Myślenie, dyskutowa-
nie, czy tez pewnego rodzaju niekonwecjonalność i oryginalność, były nie tyle zbed̨ne co
nawet niebezpieczne. Sam władca w tym systemie nie musiał być szczególnie błyskotliwy
majac̨ do pomocy stada wykonujac̨ych każde polecenie urzed̨ników, którzy nie wnikaja ̨ i
nie zastanawiaja ̨ sie,̨ a także nie kombinuja ̨ bo to mogłoby sie ̨ źle skończyć, a jedynie wy-
konuja.̨

Filozofia ta podobnie jak hitleryzm, czy stalinizm może pochwalić sie ̨ wielkimi sukce-
sami, a równie żałosnym końcem. Ostatecznie kierowane przez nich państwo Qin, po ko-
lei podbiło wszystkie pozostałe ksies̨twa i dokonało zjednoczenia Chin w 221 r pne, zaś
Ksiaż̨e Zhen ogłosił sie ̨ cesarzem, zbudował Wielki Mur Chiński i swój grobowiec w Xianie,
tzw. terakotowa ̨armie ̨z tysiac̨ami rzeźb przedstawiajac̨ych jego żołnierzy. Ujednolicił sys-
tem miar i wag, wprowadził wspólne pismo i pieniad̨z, skomunikował kraj - była to rzecz
bez precedensu. Wydawało sie ̨ ze trwajac̨a kilkaset lat wojna została zakończona i bed̨zie
wreszcie panował pokój, zaś kraj nie wydajac̨ kroci na zbrojenia bed̨zie żył w dostatku i

1 Doskonale pokazuje to film Bertolucciego ”Ostatni cesarz” pokazujac̨ kulisy życia elity cesarskiej i
dzieciństwo ostatniego władcy Smoczego tronu na poczat̨ku XX wieku (abdykował w 1911 roku, po sukcesie
rewolucji republikańskiej
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ludzie bed̨a ̨ szcześ̨liwi. Drastyczne kary za czes̨to drobne przewinienia i niesłychany ter-
ror (na przykład zakopanie żywcem 400 konfucjańskich uczonych którzy sprzeciwiali sie ̨
nowej władzy) wywołał jednak społeczne rozruchy, w efekcie których, w całym państwie
zapanował chaos, zaś legaliści stali sie ̨smutnym potwierdzeniemwłasnej filozofii. Ściag̨ali
oni bowiem na siebie nienawiść tak ludu jak i elity i gdy tylko karta historii sie ̨ odwracała
byli oni wywlekani na główne place miasta i rozszarpywani przez konie (jak Shang Yang)
czy tez płatani na kawałki (jak Li Si i jego rodzina) – był to smutny koniec, jakże zbliżo-
ny do samobójstwa Adolfa Hitlera w obleganym Berlinie. Państwo i gospodarka upadły, w
całym kraju zapanowała bieda - Qinów obalił zupełnie przez przypadek jeden z niższych
ranga ̨oficerów któremu groziła już śmierć za drobne wykroczenia. Nie majac̨ wyjścia i nie
majac̨ nic do stracenia w przedziwnym zbiegu okoliczności obalił cesarstwo i założył nowa
dynastie: Han. Legalizm jako szkoła całkowicie upadł…

Taoizm jest można powiedzieć antylegalizmem. Pierwsza uderzajac̨a ̨różnica ̨był fakt ze
u jego podstaw leg̨ło pewne polityczne marzenie o lepszym świecie w którym panuje har-
monia. Rożnie w historii takie marzenia wychodziły, jednak byli taoiści ludźmi pewnych
ideałów, podczas gdy dla legistów - bed̨ac̨ych chińskimi pionierami w zakresie realpolitik
– liczyła sie ̨ – tak jak dla Machiavellego - tylko sama władza i jej utrzymanie wszelkimi do-
step̨nymi metodami na zasadzie że „nieobecni i tak nie maja ̨ racji”. Co z ta władza ̨ zrobić
było tematem zupełnie nieistotnym. Druga ̨ istotna różnica ̨ była polityczna metoda, bru-
talność legistów była dla taoistów nie do zaakceptowania. Przemoc i zabijanie nawet w
dobrej wierze uważali za gwałt na świet̨ym prawie dao. Byli taoiści zdecydowanymi pa-
cyfistami i odżegnywali sie ̨ od używania przemocy w której widzieli coś przerażajac̨ego.
Mówili oni że słabe zwycież̨a silne, że uległość i łagodność zwycież̨a agresje, zaś legaliści
przyjel̨i zasade ̨ odpowiadania na siłe ̨ jeszcze wiek̨sza ̨ siła.̨ Ideałem rzad̨ów taoistycznych
było stuprocentowe zaufanie miedzy rzad̨zac̨ymi i rzad̨zonymi, zaś rzad̨ów legistycznych
świet̨y spokój gdzie wszyscy siedza ̨ cicho jak mysz pod miotła ̨ i boja ̨ sie ̨ wychylić. Histo-
ria nie rozstrzygneł̨a dylematu, kto miał w końcu racje.̨ Taoizm uznawany za utopie ̨ nie-
możliwa ̨ do zrealizowania, nigdy nie zdobył władzy dla realizacji swych pomysłów ale za
to przetrwał 2500 tysiac̨a lat i wciaż̨ ma sie ̨ dobrze,…podczas gdy legalizm dokonał bez-
precedensowego czynu jakim było zakończenie okresu kilkusetletnich wojen (na drodze…
wojny) ale jego polityczna skuteczność okazała sie ̨ bardzo krótkotrwała, krótkie rzad̨y za-
kończyły sie ̨ tragicznie, zaś dziś już właściwie jako szkoła filozoficzna, sposób myślenia,
nie istnieje i odszedł w niepamieć̨. (choć co chwila tendencje te powracaja ̨ pod innymi
nazwami by po krótkim czasie ponownie sie ̨ doszczet̨nie skompromitować). Zwolennicy
legalizmu powołuje sie ̨ na jego sukcesy, zwolennicy taoizmu mówia ̨ o jego upadku.

Dao - Matka Wszechświata
Opisujac̨ taoizm w tak krótkim artykule, należy sie ̨ skoncentrować jedynie na jego naj-
bardziej nas interesujac̨ym alternatywnym aspekcie. Nie chodzi o tym bym prezentował
definicje taoistycznych terminów, takich jak nie – działanie, cnota de, pustka itd. Zajeł̨o by

8



to zbyt dużo miejsca. Warto jednak napisać o jednym z nich – Dao – Droga, Matka Wszech-
świata, zwłaszcza że wiaż̨e ̨ sie ̨ on z feminizmem i indywidualizmem.

Zgodnie z taoistyczna ̨ filozofia ̨ świat to złożony jest z dwóch dopełniajac̨ych sie ̨ przeci-
wieństw Yin i Yang, gdzie to pierwsze jest kobiece, zimne, ciemne i bierne, a drugie, me-̨
skie, ciepłe, jasne i aktywne. Jak zwykle w przypadku taoizmu paradoksalnie bardziej ceni
on chłód, ciemność i bierność pierwiastka żeńskiego niż ciepło, jasność i aktywność pier-
wiastka mes̨kiego. Właśnie kobiece Yin jest w stanie powstrzymać, osłabić moc działania
mes̨kiego Yang które jest nie poddajac̨ym sie ̨kontroli nonsensownym pomnażaniem i zdo-
bywaniem coraz wiec̨ej i wiec̨ej. To Yin jest bliższe wyciszeniu, uleganiu rozgłosu, uspoko-
jeniu, niż Yang które wybucha energia,̨ pragnie dominować i epatować swa ̨ siła.̨ Taoiści
sympatyzuja ̨ i trzymaja ̨ z kobietami, sa ̨ one bowiem… rozsad̨niejsze od facetów…

Jeśli wielkie państwo płynie z prad̨em ustep̨stw, staje się miejscem spotkania całego
świata.
Jest jak gdyby uosobieniem żeńskiej bierności całego świata pod niebem.
A samica zawsze swoja biernościa ̨ (uległościa)̨ zwycież̨a samca. Z bierności i spokoju
bierze się uległość.
Dlatego wielkie państwa stosuja ̨ (zasade)̨ uległości w stosunku do małych państw i w
ten sposób pozyskuja ̨małe państwa.2

Sympatia do kobiet dochodzi już do tego iż tajemnicza siła która powołała do Życia
wszystkie istoty została nazwana Matka ̨Wszechświata.

Dao sprawia, ze (wszystkie rzeczy) się rodza.̨
(Cnota) te sprawia, ze się rozwijaja ̨ i mnoża.̨
(inne) rzeczy użyczaja ̨ im określonych kształtów
(a przenikajac̨e się przeciwstawne) siły sprawiaja,̨ ze osiag̨aja ̨ one pełnie rozwoju.
Dlatego pośród dziesiat̨ków tysiec̨y (istot i) rzeczy nie ma takiej, która by nie czciła dao
i nie ceniła nade wszystko (cnoty) te.
Bezgraniczna cześć jaka otaczane jest dao
(Niewyobrażalna) wartość, jaka się wiaż̨e z cnota te
Nie wynikaja ̨ z czyichkolwiek nakazów, lecz odwiecznie niezmienne same przez się sa ̨
takie
Dlatego ze
dao je rodzi
(cnota) de rozwija i rozmnaża
sprawia, ze rosna,̨ ze wydaja ̨potomstwo
ze zawiaz̨uja ̨ owoce, ze dojrzewaja ̨
karmi je i osłania je
Zrodzić (tysiac̨e rzeczy), lecz nie uważać ich za swoja własność.
Sprawiać (ze tysiac̨e rzeczy się rozwijaja)̨ i nie (uważać) ze się dokonało olbrzymiego

2 Ksieg̨a LXI
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wysiłku
Przewodzić (tysiac̨om rzeczy), lecz nie sprawować nad nimi władzy
Oto jest to, co nazywamy najgłeb̨szym i najbardziej tajemniczym przejawem (cnoty)
de.3

„Karmi” i „osłania”, dokonujac̨ aktu najwiek̨szego poświec̨enia, oddajac̨ cała ̨ siebie, nie
liczy przyszłych zysków, ani nie stawia warunków i wymagań. Kochamy ja ̨ tak jak kocha
sie ̨ własna ̨ Matke ̨ która dała nam życie. Kochamy chociaż nie stoi nad nami policjant i
nie zmusza nas do tego, kochamy choć nikt nie uchwalił i nie przegłosował odpowiedniej
ustawy. Miłość do Matki Wszechświata jest zapisana w naszych sercach.

Zatem jak optymistycznie konstatuje Stary Mistrz w naturze „dziesiat̨ków tysiec̨y istot
i rzeczy” leży bezgraniczna cześć dla dao, jak i szacunek dla cnoty de, bed̨ac̨ej przejawem
jej działania - które to doceniaja ̨ ta ̨ ogromna Miłość Matki Wszechświata i zwyczajnie ja ̨
odwzajemniaja.̨ Świadomi tego iż wszyscy pochodzimy od Matki i tak wiele zawdziec̨zamy
jej Miłości, taoiści lubia ̨ porównania do dzieci i czes̨to stawiaja ̨ je za ideał i wzór do na-
śladowania, nie tylko ze wzgled̨u na ich niewinność, prostote ̨ i niezmac̨ony konwencjami
umysł, ale właśnie ze wzgled̨u na ta ̨relacje ̨matczynej miłości miedzy dao, a światem ludzi.
Piec̨iu hierarchicznym konfucjańskim relacjom, przyznajac̨ym pierwszeństwo mes̨kości,
w dodatku w istocie samej konstrukcji przejawiajac̨ych patriarchalna ̨skłonność do hierar-
chizowania, taoiści przedstawiaja ̨ jakże kobieca ̨ w swej wymowie relacje macierzyńskiej -
matczynej Miłości..

Wszystko co istnieje na ziemi i pod niebem, ma swój poczat̨ek.
Uważa się go za matkę (wszystkich rzeczy) pod niebem
Dopiero posiadłszy (wiedze) o matce, można poznać jej dzieci
Jeśli poznawszy jej dzieci, (człowiek) nadal trzyma się (powszechnych praw przyrody,
zgromadzonych w ich) matce, do końca życia nie znajdzie się w niebezpieczeństwie4

Wszystko zatempochodzi od niej, jak dzieci odMatki. Ludzie żyjac̨ywharmonii, kochaja ̨
dao, a przez to cały świat tak, jak kocha sie ̨własna ̨Matke ̨ za to że dała nam życie. Świado-
mi tego faktu zgłeb̨iaja ̨ i kontempluja ̨Droga, wiedzac̨ (wierzac̨?) iż znajac̨ źródło z którego
wszystko wypłyneł̨o, docierajac̨ do poczat̨ku, znajda ̨ oni odpowiedzi na wszystkie pytania
i drec̨zac̨e problemy. Matczyność dao, powoduje iż tak naprawde ̨ wszystkie elementy na-
szego świata sa ̨ jedna ̨wielka ̨rodzina ̨pochodzac̨a od jednej Matki. Jesteśmy jak rozrzucone
po świecie puzzle – cześ̨ciami jednej wielkiej układanki.

Choć istnieje jedna wieczna i niezmienna zasada wszechświata, a my wszyscy zatem po-
chodzimy od jednego źródła, każdy jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju, posiada
bowiem innego rodzaju strukture ̨potencjałów i skłonności i inne rzeczy sa ̨dla niego moż-
liwe. Każdy w ramach tej struktury poszukuje najlepszej dla siebie konfiguracji, realizujac̨

3 Ksieg̨a LI

4 Ksieg̨a LII
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swa własna ̨ harmonie ̨ i swoje własne powołanie, które dla kogoś o innej strukturze mo-
że być zupełnie zadziwiajac̨e. Jeden chce być zegarmistrzem, a drugi piłkarzem, a jeszcze
ktoś trzeci tancerka.̨ Każdy musi wiec̨ chwycić własna ̨ nitke ̨ życia, gdzieś wewnat̨rz nas
zapisana.̨ Oto nasze zadanie - zrealizować własne powołanie.

Sytuacja ta tak silnie stawiajac̨a na indywidualizm, tworzy dla władzy ciekawa ̨perspek-
tywe.̨ Przy założeniu iż wszyscy sa ̨niepowtarzalni, władca nie bed̨zie miał złudzeń iż moż-
na spowodować bywszyscy odczuwali tak samo, nawet jeśli uda sie ̨ich zmusić do tego żeby
to pokazywali. Na uroczystościach państwowych czy apelach szkolnych zawsze sa ̨ ci któ-
rzy recytuja ̨ wiersze, daja ̨ kwiaty, cierpliwie słuchaja ̨ i ci którzy mimo gróźb i upomnień
sie ̨śmieja.̨ Każdy reaguje inaczej – niemożna jak sad̨za ̨taoiści uśrednić i ze standaryzować
ludzi. Stad̨ tak silna niecheć̨ taoistów do konwencjalizacji i rytualizacji społeczeństwa.

Spontaniczność i prostota zamiast szufladek i konwencji
I właśnie na tympolega paranoja każdej władzy, że szuka dogmatów i regułek które to każe
recytować obywatelom. Med̨rzec taoistyczny jest jak dziecko które wszystko widzi po raz
pierwszy i nie może sie ̨ temu nadziwić. Nie szufladkuje ludzi jako anarchistów, faszystów.
Nie robi wyjat̨ku dla łysych, tych z irokezami i tych w garniturach. Zachowuje sie ̨ tak jak-
by nie wiedział czego sie ̨ spodziewać i niczego nie zakłada z góry. Wychodzi z otwartymi
rek̨oma do wszystkich i przed nikim niczego nie ukrywa. Nie ma dla niego ideologii, ani
przykazań, ani praw ani obyczajów co i jak zawsze robić w danej sytuacji. Reaguje sponta-
nicznie – jest soba.̨

Nie poddawaj się klasyfikacjom, nie wypełniaj umysłu knuciem, nie zakładaj że kontro-
lujesz bieg rzeczy, nie poddawaj się wiedzy. Ogarniaj, co nieskończone, i stap̨aj, gdzie
nie zostaja ̨ ślady.
Wypełniaj to, co otrzymałeś od Natury, nie myślac̨ o tym, co można osiag̨nać̨, bad̨ź naj-
zwyczajniej pusty.
Uwaga ludzi doskonałych jest niczym lustro, które niczego nie odrzuca i niczego do sie-
bie nie zaprasza, lecz odpowiada niczego nie skrywajac̨. Dlatego też jest w stanie wyjść
poza rzeczy i nie doznanej przy tym uszczerbku.5
Zjednocz swa ̨wole:̨ słysz umysłem, a nie uszami, słysz energia ̨zamiast umysłem. Uszy
zatrzymuja ̨słyszenie, umysł zatrzymuje zwiaz̨ki, lecz energia jest tym co jest puste(…)
Wielka Droga gromadzi się w Pustce(…)
(…) Gdybym potrafił opanować Pustke,̨ ”ja” by nie istniało(…)
To właśnie jest cala pustka. Powiadam Ci możesz wejść do ich obozu, nie poruszony
dobra ̨sława.̨ Jeśli cię słuchaja,̨ mów; jeśli nie, zamilcz. Niech nie istnieje żaden dogmat,
żaden drastyczny środek, bad̨ź konsekwentny i stosuj się do konieczności. Wówczas be-̨

5 Zhuang Zi „Troskliwe rzad̨y” strona 128, Poznań 2000

11



dziesz blisko (…)
Jeśli skierujesz swe uszy i oczy do wewnat̨rz i sam oderwiesz się od wiedzy, wówczas
choćby nawet duchy i zmory podaż̨ały twoim śladem, nie pójda ̨ dalej, a cóż dopiero
mówić o ludziach ! Tak przedstawia się rozwój niezliczonych istot. Z tego właśnie czer-
pali (najmed̨rsi królowie) Yao i Shun, to właśnie pradawni twórcy kultury Fu Xi oraz
Chu Chi praktykowali przez cale życie. Jakże bardziej potrzebujac̨y sa ̨ Ci którzy już to
postradali.6

Stad̨ też taoiści zupełnie nie cenili wiedzy- jako sposoby ujec̨ia nieskończenie różnorod-
nego świata w ramy niedoskonałych ludzkich pojeć̨. Doprowadza to do alienacji – dyskutu-
jemy bowiem żonglujac̨ tymi coraz bardziej skomplikowanymi terminami i oddalamy sie ̨
od stanu w którym zachwycaliśmy sie ̨ prawda ̨ i piek̨nem w całej prostocie:

„Podczas gdy czysty umysł słucha śpiewu ptaków, umysł napchany wiedza ̨ i inteligen-
cja ̨ zastanawia sie,̨ jaki gatunek ptaka śpiewa. Im bardziej jest napchany, tym mniej
może słyszeć na własne uszy.”7

Ideałem jest prosta, praktyczna mad̨rość, czysty umysł dziecka, spontaniczna inteligen-
cja działajac̨a na podobieństwo nieświadomego działania tajemniczych sił przyrody. Czło-
wiek nie wymyślił nic bardziej genialnego niż funkcjonowanie ludzkiego organizmu, życia
roślin i zwierzat̨, cala jego wiedza i przezorność jest znikoma wobec doskonałości tych zja-
wisk. Wiedza i nauka czynia ̨ umysł ocież̨ałym i oddzielaja ̨ go od rzeczywistości. Ich istota ̨
jest nadawanie nazw, klasyfikowanie szufladkowanie, co przeszkadza w dotarciu do pro-
stej, naturalnej istoty rzeczy. wiedza jest tylko konwencja,̨ jednym ze sposobów odgrywa-
nia swej społecznej roli – taka ̨wiedze ̨ taoizm zdecydowanie odrzuca i nawet wyśmiewa.

„Z taoistycznego punktu widzenia, nawet jeżeli naukowy intelekt może być przydatny
w badaniu pewnych rzeczy, to sprawy głeb̨sze i tak sa ̨poza jego zasieg̨iem”8

Prawdziwa wolność człowieka to właśnie uwolnienie sie ̨ od tej konwencji - chociażby
zdobycie sie ̨na myślenie niezależne od innych. To założenie jakże współgra z indywiduali-
stycznymi ideałami kultury zachodniej, ale jakże rewolucyjne było w Azji gdzie człowiek
istniał tylko jako wykonawca obowiaz̨ków wobec rodziny, społeczeństwa itd. O wyzwole-
niu sie ̨ z konwencji mówi, historia jednego z uczniów - który, ku oburzeniu pozostałych -
wcale nie płakał po śmierci - ukochanego przez nich wszystkich Mistrza.

6 Zhuang Zi „Świat Człowieczy” strona 95,96 Poznań 2000

7 Beniamin Hoff „Dao Kubusia Puchatka”

8 Beniamin Hoff „dao Kubusia Puchatka”
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„(…) z poczat̨ku uważałem was za jego uczniów, lecz teraz widzę ze nimi nie jesteście.
Gdy przed chwila ̨ przybyłem, by przyłac̨zyć się do żałobników, byli wśród nich starcy,
którzy płakali po nim tak, jak płacza ̨ rodzice, gdy umrze im dziecko, i byli wśród nich
młodzieńcy, którzy płakali po nim tak, jak płacza ̨dzieci, gdy umrze immatka. Wszyscy
Ci ludzie musieli się tu zgromadzić po to, by wypowiadać słowa, o które nikt ich nie
prosił, i by opłakiwać, choć nikt ich nie prosił o noszenie żałoby. Oto uchylanie się na-
turze, przydawanie sentymentów i zapominanie o własnym przeznaczeniu. Starożytni
nazywali to kara ̨ za próby uchylania się Naturze.
Gdy mistrz przybył, był to jego czas, a kiedy przyszedł czas, by odejść, poszedł wraz z
nim”9

Taoiści - underground antycznych Chin
Taoiści wzorem swojego Pierwszego Mistrza – świadomie wybrali życie na uboczu społe-
czeństwa. Wielu życzliwych sympatyków chcac̨ych zmieniać i reformować społeczeństwo,
pragnac̨ych walczyć o idealne państwo, nie chciało zaakceptować i nie mogło pogodzić sie ̨
z ta ̨ postawa.̨ Taoiści bowiem byli ludźmi którzy odrzucili reguły rzad̨zac̨e światem, i mó-
wiac̨ krótko położyli na niego przysłowiowa ̨ laske.̨ Nie chcieli wchodzić w żadne alianse
z władza,̨ nie prowadzili żadnych krucjat, kampanii, akcji propagandowych. Nikogo nie
nawracali, ani nie przekonywali, tak jak chociażby Konfucjusz którego na poczat̨ku nikt
zreszta ̨ nie słuchał, w przeciwieństwie do ówczesnych podlizuchów. Uciekali w odludne
miejsca i tam w spokoju, ceniac̨ własna ̨ wolność i niezależność, a majac̨ za nic zaszczyty
i chwałe ̨ tego świata, dożywali swoich dni. Żyjac̨y mimo wielkiej sławy bardzo skromnie
Zhuang Zi, drugi obok Lao Zi geniusz taoizmu, gdy zaproponowanomu intratna ̨posade ̨na
dworze zaśmiał sie ̨ i powiedział:

„Tysiac̨e złotychmonet to z pewnościa ̨piek̨na ̨sumka, statusministra jest na pewno za-
szczytny. Ale czy nigdy niewidziałeś byka, którego prowadza ̨na rzeź?W tymmomencie
z pewnościa ̨ chciałby być maleńkim prosiakiem, zapomnianym przez wszystkich. Ale
czy nie za późno? Zhuang Zi chce byćwolny i żyćwedługwłasnego upodobania, dlatego
nigdy nie przyjmie żadnego oficjalnego stanowiska”

Uczeni o (głeb̨okiej), wyższej (wiedzy), usłyszawszy o (zasadach) dao, czynia ̨ natych-
miast starania, by je stosować (w życiu).
Uczeni o przeciet̨nej (wiedzy), usłyszawszy o (zasadach) dao, (odnosza ̨ się do nich cza-
sami tak), jakby one istniały, (a czasami tak), jakby ich nie było.
Uczeni o malej (miernej wiedzy), usłyszawszy o (zasadach) dao, śmieja ̨się z tych zasad

9 Thomas O’Cleary „Zhuang Zi” Poznań 2000 strona 91.
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na cały glos, a nawet ci którzy się nie śmieja,̨ nie (uważaja ̨ ich za) dostateczne dobre,
by przyjać̨ jako zasadę (swego postep̨owania)10

Jak widać wiedzieli i nie mieli złudzeń że ich sposób na życie może wszystkich zachwy-
cić, liczyli sie ̨ z tym że oni sami moga ̨ stać sie ̨ pośmiewiskiem. Martwiła ich jednak czes̨to
ludzka głupota, najbardziej przywiaz̨anie do tego co jest słodkie, barwne kolorowe, do tego
całego lukru który jest pusty w środku i pozbawiony prawdziwej wartości, a także co jesz-
cze bardziej beznadziejne z punktu widzenia ich filozofii, że ludzie dla tych rzeczy potrafi-
li dopuszczać sie ̨ zbrodni tak strasznych jak na przykład Hernan Cortez i konkwistadorzy
którzy wymordowali tysiac̨e spokojnie sobie żyjac̨ych Indian dla błyszczac̨ego kruszcu.

Gdy (na świecie) pod niebem zapanuje dao, koni bojowych do uprawiania pól używać
się bed̨zie.
Gdy (na świecie) pod niebem zaginie dao, kobyły na polach bitewnych rodzic bed̨a ̨ źre-
biet̨a.
Nie masz że wiek̨szego nieszcześ̨cia nad brak umiaru.
Nie masz że wiek̨szego wystep̨ku nad nieokiełzana ̨ chciwość.11

Co gorsza żad̨za ta jest nienasycone i tracac̨ umiar stajemy sie ̨ coraz bardziej zachłanni
chcac̨ wiec̨ej i wiec̨ej tego co i tak jest kompletnie nieistotne! Osiag̨naw̨szy wewnet̨rzny
spokój i umocnieni w przekonaniu że prawdziwe rzeczy nie znalazły uznania w oczach
tak zwanej - jakże świet̨ej w demokracji opinii wiek̨szości nie rzucali obelg i nie wyzywali
społeczeństwa, lecz upodobniali sie ̨ do dzieci i ze spokojem obserwowali:

Wszyscy ludzie ciesza ̨ się i raduja,̨ jak gdyby świet̨owali Dzień Wielkiej albo wspinali
się po tarasach (strojnych) wiosennym (kwieciem), (tylko ja jeden) jestem cichy i spo-
kojny i nie widać u mnie żadnych oznak (radości). Jestem jak niemowle,̨ które jeszcze
nie poczuło się dzieckiem (na tym świecie). Samotny i zagubiony, jak gdybym nie miał
dokad̨ pójść.
Wszyscy ludzie pełni sa ̨ pragnień, daż̨eń, i tylko ja jeden, jak gdyby pozostawiony je-
stem (sobie samemu).
Zaiste, w piersi mej kryje się serce człowieka głupiego, otep̨iałe, pograż̨one w chaosie.
Niechaj inni jednak błyszcza ̨ blaskiem swego umysłu, a ja sam wolę się pograż̨yć w
mrokach (niewiedzy).
Niechaj inni ludzie szczyca ̨się przenikliwościa,̨ jasnościa ̨(swego umysłu), a ja sam wo-
lę jak w odret̨wieniu, w bezdennej zadumie się zatopić.
Jestem obojet̨ny na wszystko jak morze, (co bezustannie swe wody przelewa) los rzuca

10 Ksieg̨a XLI

11 Ksieg̨a XLVI

14



mnie we wszystkie strony, jak gdybym nie mógł się nigdzie zatrzymać.
Niechaj wszyscy ludzie maja jakieś cele i pragnienia, ja tylko jeden wolę pozostać ote-̨
piałym ned̨zarzem.
Tylko ja jeden różnię się od innych ludzi i cenię sobie czerpanie z pokarmu matki (na-
tury).12

Namawiali do tego by zerwać z „wartościami tego świata” i zaczać̨ zachowywać sie ̨ w
sposób zupełnie przeciwstawny. Cenić normalność, zamiast wyrafinowania, a także bezu-
żyteczność.

Nie należy wiec̨ daż̨yć do tego, by być cenionym jak (rzeźbiony) nefryt. Lecz do tego by
być prostym (i niezawodnym) jak (rozrzucone po ziemi) kamienie.13

W powyższych wersach przejawia sie ̨ właśnie umiłowanie dla prostoty. Gdyby dać lu-
dziom wybór co biora ̨ nefryt, czy kamień 99 procent zawsze wybierze te ̨ pierwsza ̨ rzecz,
jedynie osoby niepoczytalne zainteresuja ̨sie ̨kamieniem. A jednak taoista nie widzi w biżu-
terii nic powabnego. Nie zależy mu wiec̨ na prestiżu i nie pragnie skupiać uwagi. Nie chce
być niezwykły, zadziwiajac̨y, oryginalny, niepowtarzalny, nie chce sie ̨ popisywać przed
ludźmi - chce być… zwyczajny ! Nawet - co stało sie ̨ jednym z najbardziej kontrowersyj-
nych postulatów - nie próbuje sie ̨ ujawniać, pozostajac̨ gdzieś w ukryciu. Iluż takich nie-
uświadomionych taoistów kraż̨y wokół nas. Niezwykłych poprzez zwykłość!?

Kolejnym jakże kontrowersyjnym z punktu widzenia wyobrażeń podzielanych przez
wiek̨szość z nas, był postulat bycia bezużytecznym. Zhuang Zi dla uzasadnienia tego wnio-
sku, zawsze opowiadał historie ̨ o drzewach z których jedno przerobiono na trumny, inne
nameble, jeszcze inne namosty i domy. Były one bowiemwielkie a ich drewnomiało wyso-
ka ̨jakość. Jedynie spróchniałe drzewo, które nie nadawało sie ̨do niczego, dożyłow spokoju
swoich dni.

Zatem fakt że znikneli na odludziu, że nikt nie zwraca na nich uwagi, że nikt ich nie
słucha, że nikt nie bierze ich pod uwage,̨ że olewa ich TV, nie wywoływał u nich komplek-
sów ani rozgoryczenia, lecz był paradoksalnie tylko dodatkowym atutem. Wierzyli że i tak
maja ̨ racje,̨ wiec̨ cóż z przekonania wiek̨szości? “Kiedy świat ma Droge,̨ med̨rcy ciesza ̨ się jego
uznaniem, kiedy światu brakuje Drogi, med̨rcy zaledwie żyja ̨ jego życiem”14, to jedno z charakte-
rystycznych powiedzonek taoizmu, sprowadzajac̨ych sie ̨ w istocie rzeczy do konkluzji iż
jeśli świat tej taoistycznej mad̨rości nie doceni tym gorzej dla niego!

(…) Świet̨yMed̨rzec (…) uczy się (obywania sie)̨ bez przyswajania sobie wiedzy i zwraca
się ku rzeczom, które wszyscy (inni ludzie) omijaja,̨ (nie zwracajac̨ na nie uwagi)15

12 Ksieg̨a XX

13 Ksieg̨a XXXIX

14 Zhuang Zi „Świat człowieczy” strona 102

15 Ksieg̨a LXIV
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Najlepiej mad̨rość taoistyczna ̨ilustruje archetypmad̨rego i przenikliwego błazna. Jest w
nim coś zadziwiajac̨ego - kompletnie ma w nosie to czym tak wszyscy sie ̨wokoło przejmu-
ja.̨ Zamiast zachwycać sie ̨patosem i ogromem, cieszy sie ̨najbardziej banalnymi widokami,
zamiast degustować najwspanialsze potrawy, z wielkim szcześ̨ciemwcina pajde ̨chleba, za-
miast marzyć o zwycies̨twie w wyborach prezydenckich, bierze plecak i znika w górach. I
niczym sie ̨nie przejmuje ! Konfucjańskiemu erudycie i mandarynowi, ubranemu w dostoj-
ne szaty i okazywanemu respekt i szacunek, współuczestniczac̨emu we władzy, przeciw-
stawiał Lao Zi postać jakby błazna Stańczyka, zdziecinniałego, lekceważonego, prostego,
w pewien sposób nawet pogardzanego. Niezmordowanego prowokatora, ekscentrycznego
dziwaka, którego zachowaniu niemożna nic zarzucić, a który nie robiac̨ nic, poza zwykłym
istnieniem, nie wypowiadajac̨ ani słowa, jedynie poprzez swoje „nie na logike ̨ tego świata”
zachowania i hierarchie ̨wartości zadawał kontrowersyjne i nie dajac̨e spokoju pytania. W
tym właśnie streszczał sie ̨ kolejny ważny postulat taoizmu - nauka bez słów, najcześ̨ciej
poprzez prowokacje (dlaczego nie chce mieć mercedesa, i dlaczego fakt iż ja go posiadam
nie wzbudza w nim zazdrości ani nienawiści?!?). Nie była to jednak prowokacja w dzisiej-
szym XXI wiecznym rozumieniu, gdzie np. gówno na twarzy Jana Pawła II zapewni rozgłos
i spotka sie ̨ z uznaniem znawców i krytyków jako śmiała sztuka awangardowa, co doceni
wyrobiona publiczność tłumnie odwiedzajac̨ galerie.̨ Taoista wcale nie skandalizuje świa-
domie – zachowuje sie ̨ on naturalnie – szokuje niechcac̨y. To on jest przecież normalny,
szokuje tylko wtedy kiedy w specyficznych sytuacjach zachowuje sie ̨ odmiennie od wiek̨-
szości ludzi (którzy wg taoizmu stracili zdrowy rozsad̨ek) Taoiści wierza ̨ że med̨rzec tak
postep̨ujac̨ - a wiec̨ powstrzymujac̨ sie ̨ od złości że ludzie postep̨uja ̨ nie tak jak powinni,
powstrzymujac̨ sie ̨ od gardzenia nimi czy wyzywania ich – przekona ich do swoich racji
i odmieni na lepsze. Ludzie patrzac̨ bowiem na jego niewzruszony spokój i życiowy opty-
mizm zorientuja ̨ sie ̨ gdzie tkwia ̨ błed̨y w ich życiu i nikt nie bed̨zie musiał ich pouczać.

Krytyka społeczna
Buntowniczość taoizmu polegała na tym iż nie zostawiał on suchej nitki na ówczesnym
establishmencie, piet̨nujac̨ go za rozpasanie i głupote ̨ która sprawia że wymyślaja ̨ dziwne
nazwy, a także efektowne dekoracje dla dodania powagi swoim rzad̨om których prawdzi-
wym celem jest napełnienie własnego brzucha. Był zdecydowanie po stronie „mas” to one
bowiem cierpiały na zabawach hrabiów i ksiaż̨at̨. Zaatakował wiec̨ trzy świet̨ości elite,̨ sys-
tem społeczny i jego legitymacje ̨ (czyli rytuał).

Tak sformułowana krytykamiałamieć swoje poważne konsekwencje społeczne, bowiem
bardzo nie spodobała sie ̨ chińskim elitom i to zarówno rzad̨zac̨ym jak i – może z troche ̨
innych powodów – intelektualnym. W efekcie tego taoizm – został przez nie odtrac̨ony i
skazany na żywot z dala od możnych tego świata.
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(…)WielkaDroga (dao) jest (szeroka) i równa, ale lud lubi chodzić (bocznymi) ścieżkami.

Dwór ksiaż̨ec̨y świeci czystościa ̨ i porzad̨kiem,
A pola chłopskie chwasty i zielsko porasta
Spichrze zaś ciemna ̨pustka zieja ̨
Władcy wdzieli szaty barwne i wzorzyste,
Ostre miecze przytoczyli u pasa.
Obżarstwu ich i pijaństwu nie ma granic.
(W pałacach) zgromadzili niezliczone skarby z kamieni i złota.
My to nazywamy grabieża ̨ i przepychem,
Niewat̨pliwie jest to sprzeczne z zasadami dao.16

Zdaniem Lao Zi skompromitowana i zdegenerowana elita burzy harmonie ̨ świata. Uka-
zuje również społeczna ̨ niesprawiedliwość i wyzysk - poprzez kontrastowe zestawienie
obżarstwa, pijaństwa, barwnych szat i przepychu arystokracji z ned̨za ̨ chłopstwa symbo-
lizowana ̨ przez chwasty i zielska na nieuprawianych polach i puste spichlerze. A przecież
o czym w nastep̨nym cytacie, gdyby tylko postep̨ować zgodnie z Droga…̨ zapanowałaby
harmonia.

Droga niczego nie stwarza
A nie ma nic czego by nie zrobiła
Gdyby trzymali się jej ksiaż̨et̨a i władcy
Wszystko rozwijałoby się samo
(…) Kiedy nie ma pragnień panuje spokój
i świat porzad̨kuje się sam.17

„(…)natomiast obieraja ̨ sobie władcę (tak zwanego ) syna nieba i ustanawiaja ̨ do po-
mocy trzech ministrów.
Chociaż w dłoniach trzymaja ̨ berła oraz jeżdża ̨ na przedzie w czterokonnych zaprze-̨
gach, czyż nie lepiej by dla nich było, żeby (w spokoju) usiedli i wkroczyli w (krainę
tajemnic dao)”18

Lao Zi dokonuje krytyki rytuału, jako pustej formy bez treści. Sam ton wypowiedzi jest
tyleż ostry i surowy, co ironiczny i zabawny, a przez to jakby bardziej pobłażliwy. Sytu-
acja zostaje przedstawiona w sposób bardzo plastyczny, ludzie bawiac̨y sie ̨ przedziwnymi
przedmiotami, jeżdżac̨y czterokonnymi zaprzeg̨ami - na wszystkie te atrybuty władzy ma-
jac̨e wzbudzać, szacunek, respekt i podziw u StaregoMistrzawzbudzaja ̨raczej politowanie.

16 Ksieg̨a LXIII

17 Ksieg̨a XXXVII

18 Ksieg̨a LXIII
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Wszystkie one sa ̨bowiem, niczym w porównaniu z bogactwem Drogi jako źródła wszelkiej
- bardziej surowej w formie, przez to może mniej widowiskowej, ale za to prawdziwej ma-̨
drości, i nadrzed̨nej Zasady rzad̨zac̨ej całym wszechświatem. Mamy tu do czynienia może
nie tyle z krytyka ̨ wszelkiej formy materialnej ekspresji władzy w formie potwierdzania
statusu, ale właśnie opierania porzad̨ku społecznego na dziwnych, zdaniem Lao Zi sztucz-
nych i śmiesznych demonstracjach władzy. Jednocześnie wyraża on żal, ze elity zamiast
w spokoju usiaś̨ć i zgłeb̨ić Droge ̨ odrzucaja ̨ ja,̨ kosztem taniego efekciarstwa i ceremonial-
nych fanfarad.

Że władcy feudalni nie zyskaliby dziek̨i temu szlachectwa i wysokiej (pozycji) wówczas
zachodziłaby obawa ze zostana ̨obaleni.
Dlatego szlachectwo miernotę ma za podstawe,̨ a wysoka (pozycja) w niskiej ( pozycji)
ma fundament.
Toteż feudalni władcy mówia ̨os obie „sierota”, „osamotniony”, „niezaradny”.
Jest to braniem miernoty za podstawe.̨ Czyż nie jest tak?
Przecież posiadanie kilku powozów ma swój punkt wyjścia w nieposiadaniu żadnego
wozu.(…)

Lao Zi boleje ̨nad nierozsad̨kiem elity która sama sie ̨oszukuje nadajac̨ sobie szlachectwo.
Wyśmiewa on ten akt jak i chlubienie sie ̨ tym tytułem, które w oczach tego świata daje pre-
stiż, tak naprawde ̨ jednak - jego zdaniem - ośmiesza. Swój wniosek uzasadnia – co czes̨to
ma w zwyczaju – logika ̨ istnienia dwóch przeciwieństw, bowiem aby coś istniało, musi ist-
nieć także jego przeciwieństwo. Na gruncie myślenia relacyjnego sytuacja staje sie ̨ jasna,
grupa ludzi by sie ̨ dowartościować wymyśliła tytuły i nimi sie ̨ obdarowała. By sie ̨ wyróż-
nić musieli stworzyć klase ̨ ludzi wyłac̨zonych spod tego nazewnictwa, by porównujac̨ sie ̨ z
nimi, na ich tle zabłysnać̨. Lao Zi niejako demaskujac̨ ich ambicje i daż̨enia do zyskania sza-
cunku i prestiżu, poczytuje to za śmieszna ̨ słabostke ̨ i zakamuflowany pod płaszczykiem
wielkich słów zwyczajny egotyzm i miłość własna.̨ Pragnac̨ zatem powagi i prestiżu, obna-
żyli oni swamałostkowość i pokazali całkowicie żenujac̨e przywiaz̨anie do pozorów, a wiec̨
zgodnie z taoistycznym przesłaniem obrócili sie ̨w swoje przeciwieństwo. Niewykluczone
że całkiemnieświadomie pokazali jak sa ̨małostkowi. Najlepiej by było gdyby zamiast bawić
sie ̨w nazwy i tworzyć uprzywilejowane grupy „wzajemnej adoracji” zawierzyli prostocie,
jako prawdziwej, autentycznej i pierwotnej cnocie. Ta ostra i surowa krytyka elit, mogła-
by być poczytana jako jedna z najbardziej niezwykłych w historii ludzkości: antyfeudalne
ataki na warstwe ̨ szlachecka nie sa ̨ prymitywnym podburzaniem ludu i graniem na emo-
cjach lecz sa ̨ słusznie, czy niesłusznie, przekonywujac̨o bad̨ź nie ale jednak filozoficznie
uzasadnione. Ukazuje to taoizm jako krytyke ̨z pozycji filozoficznych, dokonuje jej zreszta ̨
nie głodny i zdesperowany chłop, lecz błyskotliwy intelektualista.
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Prawo i moralność – przejaw ludzkiej deprawacji
Jedna ̨z najbardziej ciekawych i nawiaz̨ujac̨ych do tradycji anarchistycznejmyśli było prze-
konanie, że ludzie sami z siebie bed̨a ̨daż̨yć do harmonii. Najlepsza ̨recepta ̨na to jest słynne
taoistyczne niedziałanie. Władza właściwie nic nie robi, bo ludzie jeśli im sie ̨nie przeszka-
dza żyja ̨ w szcześ̨ciu i spokoju. Dopiero kombinowanie, oszukiwanie ludzi, zmuszanie ich
do czegoś zaczyna powodować że traca ̨ oni niewinność i sami kombinuja ̨ jak nie dać sie ̨
przymusić. Zasady niedziałania, nie zastosuja ̨ np. dyktatorzy którzy to bali sie ̨ ludu i je-
dynie wzmożona kontrola społeczna przywracała jego spokój, nie mówiac̨ o tym że mieli
oni dokładne zadania i instrukcje co lud powinien robić (np. Józef Stalin czy Adolf Hitler).
Nie majac̨ zaufania, że ludzie rzeczywiście pragna ̨ harmonii, bed̨zie opierał sie ̨ na socjo-
technice i propagandzie, stosował manipulacje, bad̨ź jak pisali taoiści „uciekał sie ̨ do wie-
dzy” czyli sprytu. Rozpocznie sie ̨ wtedy klasyczna – jakże znana w historii ludzkości gra
– miedzy władza ̨ a społeczeństwem – niedawny PRL i filmy Barei moga ̨ tu być świetnym
przykładem.

(…) Dlatego świet̨y Med̨rzec rzecze:
Jeśli nie bed̨ę podejmował żadnego działania, lud sam (zgodnie ze swoja ̨natura)̨ bed̨zie
się rozwijał.
Jeśli umiłuje spokój, lud sam (zgodnie ze swoja ̨natura)̨ bed̨zie żył statecznie
Jeśli nic czynić nie bed̨e,̨ lud sam (zgodnie ze swoja ̨natura)̨ poczuje się bogatym
Jeśli nie bed̨ę miał żadnych pragnień, lud sam (zgodnie ze swoja ̨natura)̨ zachowa wro-
dzona,̨ (niczym nie skażona prostote)̨19

Rzad̨y państwem opieraja ̨ sie ̨ zatem na założeniu, iż lud daż̨y do prostoty i spokoju. Har-
monia zapanuje tylko wtedy kiedy zaistnieje wzajemne zaufanie pomied̨zy władca,̨ a lu-
dem. Władca bed̨zie wierzył, ze ludzie chca ̨ pokoju i harmonii, poddani zaś w jego dobre
intencje.

Jeśli rzad̨y (w kraju) polegać bed̨a ̨na na przyzwalajac̨ym niedziałaniu,
Wówczas lud bed̨zie żył w prostocie i lojalności.
Jeżeli rzad̨y (w kraju) sprowadzać się bed̨a ̨do działania (ustalajac̨ego normy i zakazy),

Wówczas lud bed̨zie uciekał się do sprytu i podstep̨u.

Kolejnym właściwie z pogranicza psychologii mechanizmem władzy, obnażonym przez
Lao Zi jest swoista spirala nieufności. Trwajac̨a w przeszłości, pierwotnie istniejac̨a harmo-
nia została zburzona poprzez wprowadzenie nakazów.Wprowadzajac̨ je rzad̨zac̨y pokazali
że nie wierza ̨ i nie ufaja ̨ poddanym. Poddawanie życia rygorom i kontrola poprzez naka-
zy, wzbudziło niepokój u ludu, który przerodził sie ̨ w brak zaufania do rzad̨zac̨ych. To
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stało sie ̨ poczat̨kiem nieszcześ̨cia. Wine ̨ ponosza ̨wiec̨ sami rzad̨zac̨y, podejrzliwość z jaka ̨
potraktowali lud, i sztuczność która była jej wyrazem obróciła sie ̨ bowiem przeciw nim
– lud odpłacił im sie ̨ tym samym. Konwencja ta przypomina legistyczny układ, w którym
interesy tych dwóch podmiotów sa ̨sprzeczne. Wizja taoistyczna z eliminujac̨ym konflikty,
współpracujac̨ym światem to jej całkowite przeciwieństwo. Na tym polega pułapka w któ-
ra ̨wpadła ludzkość. To jak jechanie szybkim samochodem z którego nie można wyskoczyć.
Władza przestała ufać społeczeństwu, i na odwrót. Zastanawiaja ̨ sie ̨ taoiści jak wyskoczyć
z tego samochodu.

Podobnie odnosza ̨ sie ̨ taoiści do moralności. Jako zadeklarowani zwolennicy nie-
działania, nie-ingerowania i naturalności, uważaja ̨ że systemy moralne rozgłaszane i
reklamowane jedynie potwierdzaja ̨ fakt że coś jest z ludźmi nie w porzad̨ku. Gdyby
bowiem - co moim zdaniem bardzo idealistyczne - nikt nie zakłócał „naturalnego porzad̨ku
wszechrzeczy”, ludzie sami z siebie zachowywaliby sie ̨moralnie i nie potrzebowali by sie ̨do
tego bez końca namawiać czy dyskutować o tym: Tak zreszta ̨ było w dawnych czasach w
stanie natury za którym tes̨knia ̨ taoiści. Ludzie żyli w harmonii obywajac̨ sie ̨ bez zakazów,
nakazów i regulacji. „Kiedy cesarstwem rzad̨ził Yao nie nagradzał, a jednak ludzie byli pilni, nie
karał, a ludzie byli karni. Teraz panie nagradzasz i karzesz, a ludzie wcale nie sa ̨dobrzy”.20

Połóżcie kres nauce (o nakazach moralności), a nie bed̨zie wiec̨ej kłopotów i zmar-
twień(…)
(…) Rozległa zaiste jest (nauka nakazów moralnych) i nigdy nie ma jej końca.21

Przed utrata ̨ tej pierwotnej prostoty ludzie żyli w błogiej nieświadomości. W tym piek̨-
nym śnie, nie wiedzieli co znaczy dobro i zło, prawie i bezprawie, miłość i nienawiść. Nie
potrzebowali o tym dyskutować by w sposób naturalny, spontaniczny postep̨ować spra-
wiedliwie i darzyć sie ̨miłościa:̨

W wieku doskonalej cnoty przywódcy byli jak wznoszac̨e się w gore gałez̨ie, ludzie jak
dzikie jelenie. Byli prawi, ale nie wiedzieli, ze uznaje się to za sprawiedliwość. Kocha-
li się nawzajem, ale nie wiedzieli, ze uznaje się to za człowieczeństwo. Ich czyny nie
pozostawiły żadnego śladu, ich sprawy żadnej historii.22

Dobroć leży wiec̨ w naszych sercach. Jest nieuświadomiona. Dopóki tak jest nasze poste-̨
powanie jest szczere i spontaniczne. Przebudzenie sie ̨z tego piek̨nego snu, skonstruowanie
zbed̨nego w stanie pierwotnej prostoty prawa i moralności stało sie ̨ przyczyna ̨wszelkich
nieszcześ̨ć ludzkości, poczat̨kiem nie kończac̨ych sie ̨ sporów, powstania kilkuset wzajem-
nie zwalczajac̨ych sie ̨ sekt i szkół – jak określali to ironicznie taoiści „zapalczywych dys-
kusji konfucjanistów z mohistami” co jest dobre, a co złe. Droga ̨na osiag̨niec̨ie społecznej

20 Thomas Cleary „Istota tao” Poznań 2000

21 Ksieg̨a XX

22 Thomas Cleary „Istota Tao” Poznań 2000
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szcześ̨liwości i harmonii jest zdaniem Lao Zi prosta; należy powrócić do niewinności i zapo-
mnieć co jest dobre a co złe. Zdać sie ̨ na siłe ̨ wewnet̨rznego głosu który bed̨zie prowadził
nas ku szcześ̨ciu – gdyż nasza ̨ natura ̨ jest daż̨enie do szcześ̨cia i harmonijnych relacji z
otoczeniem.

Gdy odrzucono zasady Wielkiego dao, wówczas powstały (konfucjańskie cnoty) ludz-
kość i sprawiedliwość.
Gdy (na świecie) pojawiły się mad̨rość i wiedza, wówczas powstała wielka sztuczność
Gdy mied̨zy krewnymi sześciu stopni zapanowała niezgoda, wówczas powstały (konfu-
cjańskie cnoty) „synowskiej powinności” i „ojcowskiej miłości”
Gdy w państwie zaczał̨ szerzyć się wielki zamet̨, wówczas to pojawili się wierni słudzy
(i lojalni ministrowie).
Odrzućcie ludzkość, usuńcie sprawiedliwość, a u ludzi ponownie (pojawia sie ̨
wrodzone) uczucia ojcowskie i synowskie.23

Dramatyczna wymowa tego tekstu, prowadzi do paradoksalnych wniosków – iż prawo
stanowiac̨ swoiste przeciwieństwo, niejako utrzymuje, czy też prowokuje złe uczynki. Ży-
jac̨ w nieświadomości ”złego i dobrego”, a tak było w stanie natury, w sposób naturalny
zmierzamy do harmonii, nie dbajac̨ o nazwy i nie martwiac̨ sie ̨ czy nazwać to dobrym, czy
złym. Poprzez prawo i przykazania np.miłości synowskiej dowiadujemy sie ̨co jest dobre, a
tym samym poznajemy też zło, którego wcześniej nie znaliśmy. Nawoływanie do sprawie-
dliwości, jest potrzebne wtedy kiedy istnieje niesprawiedliwość, do miłosierdzia, gdy nie
ma litości, domiłości, gdy triumfuje egoizm.Wcześniej zupełnie naturalnie, spontanicznie
i bez zastanowienia, daż̨yliśmy do harmonii, teraz jednak kiedy poznaliśmy zło, kłócimy
sie ̨ o słowa, spierajac̨ co jest dobre, a co złe, a nasze postep̨owanie wcale sie ̨ nie poprawia.
Prawo jest zatem – nie wspaniałym oreż̨em dobra i prawdy, jak można by go nazwać w
chwilach egzaltacji i uniesienia, ale przynoszac̨ym wstyd świadectwem ludzkiej deprawa-
cji, gdyby bowiem świat „osiag̨nał̨ jedność z Droga”̨ prawo i moralność w ogóle nie byłoby
potrzebne, gdyby synowie kochali swych ojców, a ojcowie swych synów, nikt nie mówił-
by o cnocie synowskiej powinności, ani ojcowskiej miłości. Jest też dla Lao Zi oczywiste,
że dopóki bed̨zie ono istnieć, niczemu nie zaradzi – bowiem bed̨zie reprodukować swoje
przeciwieństwo – Droga zostanie osiag̨niet̨a dopiero wtedy kiedy wszelkie prawo zniknie.

Odrzućcie wiedze, usuńcie mad̨rość, a naród skorzysta na tym stokrotnie.
Odrzućcie ludzkość, usuńcie sprawiedliwość, a u ludzi ponownie (pojawia się wrodzo-
ne) uczucia ojcowskie i synowskie.
Odrzućcie przemyślność, usuńcie (cheć̨ zdobycia) korzyści, a znikna ̨zbójcy i złodzieje.
Tych trzech (zleceń) nie wystarczy traktować (jako) piek̨na ̨maksyme.̨ Dlatego powinny
one (wam służyć jako zasady), których bed̨ziecie się trzymaćw (codziennymdziałaniu).
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Zachowujcie wiec̨ naturalna prostote,̨ unikajcie sztuczności, mniej zabiegajcie o wła-
sne (korzyści), a pragnienia wasze niechaj bed̨a ̨ skromne.24

Naczelna cnota taoistyczna zasługujac̨a na oddzielne potraktowanie, która ̨ szczególnie
do serca powinien wziać̨ sobie idealny władca jest prostota działania. Jest ona podstawa ̨
rzad̨ów taoistycznych.

Powyższy fragment tekstu jest swoistym taoistycznym ored̨ziem, które Lao Zi mógłby
wygłosić z balkonu, do tłumów swoich wielbicieli, by Ci rozchodzac̨ sie ̨ po świecie poste-̨
powali zgodnie z jego słowami. Właśnie prostota, wyrażajac̨a sie ̨ w trzech maksymach:
po pierwsze odrzucenia mad̨rości – czyli faworyzowania i wyróżniania. Jeśli zaczniemy
bowiem wyróżniać przodowników pracy, wzorowych uczniów, pracowników miesiac̨a –
ludzie zaczna ̨ rywalizować ze soba ̨ o ordery laurki odznaki, tytuły. Ludzkość rozpocznie
swoisty ”wyścig szczurów” i wszyscy złapiemy sie ̨ we własna ̨ sieć. Po drugie – unikanie
przemyślności i sprytu w rzad̨zeniu. Doprowadza on bowiem do pułapki o której pisali-
śmy, braku zaufania władzy i ludzi, z których to obie zaczynaja ̨ sie ̨ okradać i oszukiwać. I
wreszcie po trzecie – co brzmi skandalistycznie – trzeba skończyć z zasada ̨ praworzad̨no-
ści i sprawiedliwości. Narzucanie prawa spowoduje że ludzie zaczna ̨myśleć jak je obejść i
najdoskonalsze służby pilnujac̨e jego respektowania, choćby najlepiej wyposażone i prze-
szkolone nie bed̨a ̨ umiały temu zapobiec. Z kolei w reklamowaniu zasad dobrego zacho-
wania i dobrych obyczajów nie ma nic złeg o- być może tym co chca ̨ to robić przysługuja ̨
nawet szczytne cele, ale efekty sa ̨ takie że tworzy sie ̨moralność oficjalna, ludzie nie myśla ̨
w zgodzie z sumieniem, ale w zgodzie z konwencja.̨ Respektowanie bowiem norm społecz-
nych jest również zabezpieczone społecznymi sankcjami i wymusza konformizm. Ludzie
uśmiechaja ̨ sie ̨nie dlatego że sa ̨zadowoleni ale dlatego że „tak trzeba, tak wypada”. Świat
jest w ten sposób jeszcze sztuczniejszy.

Człowiek, który posiadł cnote)̨ de, w najwyższym stopniu, nie (daje po sobie poznać, ze
posiadł) cnote,̨ i właśnie dlatego cnotę (de) w najwyższym stopniu posiada, nie czyni
niczego co byłoby wbrew jego naturze) i nie posiada (celów i pragnień), dla których
urzeczywistnienia cokolwiek by uczynił.
(Człowiek, który posiadł cnote)̨ de w miernym stopniu, (usilnie daje po sobie poznać)
że nie (stracił okazji w życiu, żeby zdobyć) cnote,̨ i właśnie dlatego nie posiada cnoty
te, działa (wbrew własnej naturze, a także ma cele i pragnienia), dla których realizacji
wszystko czyni.
(Człowiek), który cnotę ludzkości w najwyższym stopniu posiada, działa, a jednak nie
posiada (żadnych celów i pragnień), dla których realizacji podejmowałby te działania.

Człowiek który cnota ̨ najwyższej sprawiedliwości się szczyci, również działa, lecz dla
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określonego celu swe działania podejmuje.
(Człowiek) który w najwyższym stopniu zasady etykiety opanował, podejmuje działa-
nia, a gdy się nie spotka z wzajemnościa,̨ wówczas zakasuje rek̨awy i okłada ( pieś̨ciami
człowieka, który nie odpowiedział na jego ceremonialny gest)
Dlatego gdy zanika dao, pozostaje de, gdy ginie cnota de, pozostaje ludzkość, gdy ludz-
kość zanika, pozostaje sprawiedliwość, gdy ginie sprawiedliwość, pozostaje już tylko
powierzchowna etykieta
Etykieta (i przestrzeganie jej zasad) jest zaledwie drobna ̨resztka ̨lojalności i szczerości.
Jest ona poczat̨kiem (i źródłem) wielkiego chaosu.25

A wiec̨ powtarzajac̨ za tekstem, ideałem jest porzad̨ek etyczny dao, zaś najgorszy ze
wszystkiego jest chaos. Praktykowanie cnót ludzkości i sprawiedliwości, a szczególnie ety-
kiety nie jest niczym z czego należałoby być dumnym. Sa ̨ tylko resztkami wyuczonej przy-
zwoitości, wypływaja ̨ z poczucia społecznego konwenansu, automatyzm ich stosowania
ma tyle samo wspólnego z autentyzmem, co klasyczny amerykański uśmiech z prawdziwa ̨
radościa.̨ Wiara iż stosowanie tych zdawkowych form wystarczy by zapanowała harmonia
i pokój, jak twierdzi Lao Zi, jest wielkim nieporozumieniem, i prowadzi nas tylko do cha-
osu. Pragnie on niejako „obudzić” społeczeństwo, namówić by wszystkie te – nabywane w
wyniku socjalizacji cnoty - stosować zupełnie spontanicznie, same z siebie. Jest to jedna
z głównych różnic miedzy taoistami, a konfucjanistami, których wiara w dobroć ludu nie
idzie tak daleko, w każdym razie nie tak daleko, by zaniedbać jego edukowanie i przyucza-
nie go do dobra, które jak twierdzi Lao Zi jest przyrodzone ludziom.

Widać tutaj duże podobieństwa – zaskakujac̨e, to trzeba przyznać – taoizmu z renesan-
sowymi utopiami społecznymi. Tomasz More, jakby słowami Lao Zi mówi w XVI wiecznej
Europie:

„(…) Praw maja ̨bardzo mało, a jednak wystarczaja ̨one przy ich urzad̨zeniach. To wła-
śnie zarzucaja ̨ mieszkańcy utopii innym narodom, ze mimo wielkiej ilości kodeksów
zawierajac̨ych ustawy i komentarze nie można u nich utrzymać ładu”26

Bez wat̨pienia brak wiary w prawo i moralność, jako skuteczne instrumenty tworzenia
społecznej harmonii i propozycja zarzucenia ich zbliża taoizm do kierunków myśli spo-
łecznej, czes̨to określanych mianem społecznych utopii.

Droga do szcześ̨cia nie wiedzie przez wiedze ̨ i postep̨.
Piszac̨y kwiecistym i poetyckim jez̨ykiem Lao Zi sformułował prawo społeczne i

dostrzegł zależność, która z powodzeniem moglibyśmy przedstawić na wykresie.
Dostrzegł on ujemna ̨ zależność miedzy poziomem wykształcenia obywateli, a szcze-̨

ściem.
25 Ksieg̨a XXXVIII

26 ThomasMore „Utopia”Warszawa 1954 strona 108 cytat za Jerzy Szacki „Historiamyśli socjologicznej”
PWN 1969 strona 61
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Edukujac̨ ludzi budzimy w nich pragnienia – których nie można zaspokoić. Wszyscy sa ̨
wtedy nieszcześ̨liwi i nie ma końca skargom i narzekaniom. Chciałoby sie ̨ powiedzieć że
zyskuja ̨świadomość, ale cóż z tego? Przypominaja ̨wtedy troche ̨Adama i Ewe,̨ po zerwaniu
zakazanego Owocu. Wiedza ̨wiec̨ej niż wcześniej i wynikaja ̨ z tego same złe konsekwencje.
Podobnie jest z ludem który traci niewinność i pierwotna ̨ prostote ̨ – zaczyna sie ̨ chaos:

(…) (Jeśli chodzi o) rzad̨ów (w kraju sprawowanie), najbardziej ceni się w nich ład i
spokój.(…)27

Jeśli nie bed̨ziecie uznaniem umiejet̨ności i wiedzy otaczać, sprawicie, ze wśród ludu
zwad i kłótni nie bed̨zie.
Jeśli cenić nie bed̨ziecie przedmiotów drogocennych trudnych do zdobycia, doprowa-
dzicie do tego ze wśród ludu nie bed̨zie złodziei
Jeśli nie bed̨ziecie ukazywać przedmiotów godnych pożad̨ania, sprawicie, ze serca ludu
nie bed̨a ̨wzburzone
Dlatego gdy med̨rzec rzad̨y w kraju sprawuje, opróżnia serca ludzi, a napełnia ich żo-
ład̨ki, osłabia ich daż̨enia (i ambicje), a wzmacnia ich kości (i mieś̨nie). Nieustannie
prowadzi do tego, by lud nie miał wiedzy ani pragnień (…).28

Postep̨ technologiczny dostarczajac̨y coraz to nowych i efektowniejszych przedmiotów,
jest jedynie woda ̨na młyn społecznego konfliktu. Staja sie ̨ one bowiem obiektem „pożad̨a-
nia ludu”, i „wzburza jego serca”. W wyniku tego wyłaniaja ̨ sie ̨ złodzieje. Kradzież jest wiec̨
konsekwencja ̨ rozbudzenia nadmiernych pragnień ludu, których tenże nie może zaspoko-
ić. Uprowadzeniemercedesa, czy bicie ludzi na ulicy, byłyby zdaniem taoistów konsekwen-
cja ̨ pragnień wywołanych poprzez codzienne 8-godzinne oglad̨anie Polsatu.

Do zapewnienia spokoju i stabilności nie przyczyni sie ̨ też wiedza. Publiczne pochwały i
prestiż okazywany za kompetencje i wiedze ̨uruchomi pokłady ludzkiej zawiści, zazdrości
i niezadowolenia. Dojdzie do „zwad i kłótni”. Jedni bed̨a ̨ zazdrościć drugim. Ponadto ludzie
posiadajac̨y wiedze ̨ – w rozumieniu wiedzy nauk ścisłych – w społeczeństwie negujac̨ym
konieczność technologicznego postep̨u, nie bed̨a ̨ niezbed̨ni.

Mnich Su Che wyjaśnia to w ten sposób:

Rzecz nie w tym, by mad̨rzy władcy nie korzystali z usług ludzi inteligentnych, a jedy-
nie by ich nie wychwalali. Nie odrzucaja ̨ trudno dostep̨nych dóbr, jedynie nie wyzna-
czaja ̨na nie wysokich cen. Nie tyle pozbywaja ̨ się tego co godne pożad̨ania, co jedynie
tego nie widza.̨ Ludzie inteligentni znajduja ̨wiec̨ zatrudnienie, ale nie konkuruja ̨ze so-
ba;̨ rzadkie dobra i przedmioty godne pożad̨ania leża ̨w zasieg̨u rek̨i, ale nie pojawiaja ̨
się kradzież rabunek czy awantury.

27 Ksieg̨a VIII

28 Ksieg̨a III

24



Postawienie na rozwój technologiczny i postep̨ to kolejna pułapka w która ̨wpadła ludz-
kość, a która ̨ demaskuja ̨ taoiści. Wiara że coraz ładniejsze, szybsze, wielofunkcyjne, efek-
tywniejsze samochody, pralki, kuchenki uczynia ̨ nas szcześ̨liwszym jest złudna. Pragnie-
niom tych rzeczy nie bed̨zie końca. Stracimy tysiac̨e lat łudzac̨ sie ̨ że każdy nastep̨nym
wynalazek bed̨zie tym który rozwiaż̨e nasze problemy. A może być nawet jeszcze gorzej.
Pragnienia i potrzeby bed̨a ̨ wzrastać, a ludzie coraz bardziej ich pożad̨ajac̨ oddalać bed̨a ̨
sie ̨ od niewinności i prostoty. Bed̨a ̨ nawzajem włamywać sie ̨ do swoich mieszkań by kraść
przedmioty, których tak bardzo pożad̨aja.̨ Bed̨a ̨ sie ̨dla nich zabijać. Paranoja z czasów Lao
Zi trwać bed̨zie dalej, zmieni sie ̨ tylko sceneria i rekwizyty.

Gdybyśmy używali tych rzeczy „tak po prostu” nie drec̨zac̨ sie ̨pytaniem, jak to zorgani-
zować by były one jeszcze efektowniejsze, gdybyśmy pozbyli sie ̨przeświadczenia że nasze
szcześ̨cie zależy od ich zdobycia mielibyśmy czas by cieszyć sie ̨z tych wszystkich prostych
rzeczy i być jak dzieci. Żylibyśmy w świecie bez pragnień i pożad̨ań, a wiec̨ bez rozczaro-
wań i cierpień. W zapomnieniu…

Kontrola Społeczna
Główne ostrze krytyki taoizmu, jako nierealnej i idealistycznej filozofii życia, nie majac̨ej
szans na zastosowanie dotyczy negacji wszelkich ustalanych państwowo praw i całkowite
zawierzenie ludowi, co oznaczało zrezygnowanie z kontroli społecznej. Bardzo zbliża to
taoizm do pewnych wat̨ków nawet anarchistycznych. Rezygnacja z kontroli społecznej ma
swe implikacje przede wszystkimw kilku podstawowych przekonaniach: iż słabe zwycież̨a
silne, natura ludzi jest dobra i gdy im sie ̨ nie przeszkadza daż̨a ̨ oni do harmonii, a także
odrzucenie siły jako metody rozwiaz̨ywania sporów i używanie jej tylko w ostateczności29
(poniekad̨ zwiaz̨ane z zasada wu wei)

Co prawda jak w wiek̨szości przypadków trudno znaleźć Dao De Jing wzmianki o tym iż
państwo powinno obejść sie ̨bez policji i służb porzad̨kowych, to jednakmamypodstawy by
tak przypuszczać, a już pewność, ze nie na sile i kontroli społecznej chciał oprzeć władze ̨
Lao Zi.

Świat jest naczyniem (pełnym ) cudownych tajemnic i nie można ( go zdobyć za pomo-
ca)̨ działania.
Kto działa, ten doznaje porażki.
Kto go posiadł i trzyma mocno, ten go straci.30

Wszystko co zatem utrzymuje sie ̨ dziek̨i kontroli i opiera sie ̨ na powstrzymywaniu cze-
goś, pred̨zej czy później upadnie. Zdanie to wydaje sie ̨tak oczywiste jedynie pozornie, któż

29 Patrz Rozdział V „Wojna i walka- cytat „Med̨rzec używa broni kiedy nie może już inaczej, jednak
pokój o łagodność zawsze ceni wyżej”

30 Ksieg̨a XXIX
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bowiem jeszcze w latach 80-tych, uważał ze upadek Imperium Sowieckiego jest nieuchron-
ny? Wizja świata taoistycznego to bezustanne zmiany - wszystko bowiem istnieje w ruchu,
w ciag̨łej zmianie. Władza wiec̨ bardziej powinna przypominać wode ̨ i próbować sie ̨ do-
stosowywać do tej wciaż̨ transformujac̨ej sie ̨ rzeczywistości, płynać̨ z prad̨em świata, a nie
próbować zatrzymywać czas wmiejscu i „trzymaćmocno świat”, który i tak sie ̨zmieni - bo
na to rzad̨zac̨y nie maja ̨przecież wpływu. Każdy ucisk jest zatem sprzeczny z Droga,̨ musi
on sie ̨ opierać na sztuczności i być nienaturalnym. Próba utrzymywania ludu „w ryzach”
to działanie przeciw jego naturze. Wszystko co nie ma oparcia w dao – prawie natury i mu
zaprzecza – jak optymistycznie wierzy Lao Zi – pred̨zej czy później znajdzie swój kres.

Dobrymprzykładem jest tu postawa jednego zwładcówZhouw IXwiekuprzednasza ̨era,̨
który słynał̨ ze swego skap̨stwa, okrucieństwa i chełpliwości. Pewnego razu w rozmowie z
ksiec̨iem Sha, miał sie ̨ przechwalać:

„Stłumiłem wszelka ̨krytykę i lud już nie odważa się wiec̨ej przemawiać”

Odpowiedź ksiec̨ia Shao, okazała sie ̨ być w wielce taoistycznym stylu:

„Zakneblowałeś ludowi usta, ale jest to tak samo niebezpieczne, jak zatamowanie wód.
Gdy bieg rzeki zostaje wstrzymany w jednymmiejscu, znajdzie ona ujście w innym. To
samo bed̨zie z żad̨aniami ludzi”31

Szczególnie porównanie społeczeństwa z woda ̨ zasługuje na uwage ̨ ze wzgled̨u na swa ̨
taoistyczność.

Dlatego (wszystkie istoty ) i rzeczy
Jeśli ktoś chce je zmniejszyć, na odwrót coraz bardziej się rozrastaja.̨
Jeśli ktoś chce przyczynić się do ich wzrostu, one - na odwrót - staja się coraz mniejsze
(…)
Ludzie , którzy siłę stosuja,̨ nie osiag̨na ̨ (lekkiej) śmierci
Pragnę przyjać̨ to (stwierdzenie) za ojca (podstawe)̨ mych nauk.32

Kaci istnieli zawsze
A zabić w zastep̨stwie kata
To zajać̨ miejsce
Oprawcy.
Z tych którzy zastep̨uja,̨
Oprawce,
Mało który uniknie obciec̨ia dłoni.33

31 W.Rodzinski „Historia Chin” str. 43. Słowa ksiec̨ia okazały sie ̨być prorocze, w 841 roku pne doszło do
pierwszego odnotowanego, bynajmniej nie ostatniego powstania w historii Chin, w którym uciskana ludność
wyped̨ziła króla ze stolicy.

32 Ksieg̨a LXXII

33 Ksieg̨a LXXIV
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Powstrzymywanie sie ̨ od użycia siły
Zaiste, wspaniały oreż̨ jest narzed̨ziem sprowadzajac̨ym nieszcześ̨cia i wszystkie istoty
nienawidza ̨go.
Dlatego ten co postep̨uje zgodnie z zasadami dao, nie zajmuje się nim.
(…) Oreż̨ jest narzed̨ziem sprowadzajac̨ym nieszcześ̨cia, a wiec̨ nie jest narzed̨ziem (od-
powiednim) dla człowieka szlachetnego.
Posługuje się nim tylko wtedy, kiedy już nie może uczynić inaczej. Zawsze jednak pokój
i łagodność ceni najwyżej.
Nawet gdy odnosi zwycies̨two nie widzi w tym nic piek̨nego, a gdyby dostrzegał w tym
jakiś urok, to tak jak gdyby radowało go zabijanie ludzi.
Ci, którym radość sprawia zabijanie ludzi, nigdy nie bed̨a ̨w stanie osiag̨nać̨ swego celu
(na świecie) pod niebem.34

„Wielkie słowa to poteg̨a, małe słowa to gadulstwo”.35

W słowach tych streszcza sie ̨przekonanie że bardziej od maszyn i komputerów licza ̨ sie ̨
ludzkie serca, a wiec̨ prymatu ducha nad technika ̨ ( ideały te wyraził np. Mahatma Ghandi,
który bez walki zdobył niepodległość Indii). Taoista nie walczy zatem na miecze, czołgi
czy wojny atomowe, ale walczy na słowa. Ma racje.̨ Mówi tak że ludziom opadaja ̨ szczek̨i.
Mówi tak że ZOMO odrzuca pały i przyłac̨za sie ̨ do demonstrantów. Med̨rzec nie stosuje w
walce oreż̨a i technologii, a jedynie - wiedzac̨ że wszyscy nawet Gestapowcy pochodzimy z
jednego źródła i jesteśmy dziećmi jednej i tej samej energii zwanej nasza Matka ̨- odwołuje
sie ̨do jakiś pierwotnych instynktów ludzkich, które co jakiś czas w rożnychmiejscach glo-
bu, wybuchaja ̨ z zadziwiajac̨a ̨ siła,̨ obnażajac̨ śmieszność i bezradność całej poteg̨i świata
mechanicznego, wobec prostych argumentów na które nie ma żadnej siły.

Zakończenie
Nie każdy z czytelników może sie ̨ zachwycić taoizmem i zgodzić z jego spojrzeniem na
świat, zwłaszcza jeśli ma ambicje patrzeć „pragmatycznie i realistycznie”. W artykule tym
przedstawiłem jedynie pewne wat̨ki taoizmu, zupełnie pomijajac̨ jakże fascynujac̨y motyw
duchowy tej filozofii. Dla mnie nie ulega wat̨pliwości że Ksieg̨a Drogi i Cnoty jest ksiaż̨ka ̨
niezwykła,̨ właściwie jest to ksiaż̨ka kontemplacyjna, która pozwala nam toczyć rozmowe ̨
z soba ̨ samym. Stary Mistrz jedynie w 5000 znakach i 81 zwiez̨łych rozdziałach, ale napisa-
nych jakże piek̨nym i metaforycznym jez̨ykiem, zawarł niezwykle błyskotliwe obserwacje
i szokujac̨o prawdziwe wnioski o ludzkiej naturze. Stad̨ też w nie waham sie ̨ użyć tego sło-
wa natchnione dzieło tego antycznego Chińczyka przewidziało niezliczona ̨ ilość pułapek
w która ̨ pakowała sie,̨ pakuje ̨ sie ̨ i nadal pakować bed̨zie sie ̨ ludzkość.

34 Ksieg̨a XXXI

35 Zhuang Zi „O równoważeniu rzeczy” strona 78
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Wszystkich tych którzy sa ̨zainteresowani taoizmem serdecznie zachec̨am do przeczyta-
nia polskiego tłumaczenia Tadeusza Żbikowskiego. W niniejszym artykule starałem sie ̨po-
kazać taoizm jako filozofie ̨alternatywna ̨dla oficjalnego nurtuw swojej własnej cywilizacji,
a takżewskazać najważniejsze punkty zbieżnie z kontestatorami naszego kreg̨u kulturowe-
go. Przypomnijmy wiec̨ kilka najważniejszych: Krytyka establishmentu, wyśmiewanie ry-
tuałuwładzy, lekceważeniewiedzy i erudycji, niewiaraw skuteczność prawa i przekonanie
o usztucznianiu świata przez ustanawianie moralności opartej na społecznych sankcjach,
feminizm gloryfikujac̨y kobiece Yin jako zdolność do bierności i powstrzymywania sie ̨ od
tragicznie śmiesznych akcji majac̨ych na celu zdobywanie i dominowanie, oraz wreszcie
obawa iż postep̨ społeczny bed̨ac̨y jakby funkcja ̨mes̨kiego Yang (a wiec̨ tego co musi cia-̨
gle wzrastać i pomnażać) doprowadzi tylko do wzrostu pożad̨ań i pragnień, a wraz z nim
przyjdzie agresja i przemoc, niekonwencjonalność, spontaniczność, prostota, wiara w do-
broć ludzi i przekonanie że kiedy im sie ̨ nie przeszkadza bed̨a ̨ żyli w harmonii. Wyliczajac̨
podobieństwa z alternatywna ̨ myśla ̨ polityczna ̨ naszych czasów nie możemy zapomnieć
napisać o różnicach – za najważniejsza ̨z nich uznałbym przekonanie zupełnie sprzeczne z
anarchizmem (przynajmniej tym potocznie rozumianym, bo uczciwie przyznaje ̨ sie ̨ że sie ̨
nie znam) iż władza jako taka musi istnieć gdyż jest wpisana w nature ̨ człowieka. Problem
tylko by była ona pomocna człowiekowi a nie tyranizowała go.

Po drugie wszelkich buntowników dzisiejszych czasów może drażnić taoistyczne prze-
konanie o paternalistycznej władzy. Chce ona dobrze dla ludzi i opiekuje ̨ sie ̨ nimi. Jest to
podstawowy dylemat – zapewniać o tym byćmoże czasami zupełnie szczerze bed̨zie każda
władza. Stary Mistrz chce żeby rzad̨zac̨y utrzymywali ludzi w niewinności i dla ich dobra
nie rozbudzali w nich pragnień. Filmy o zabijaniu- tak popularne w III RP i Idol współ-
czesnej młodzieży Franz Maurer – nie miałby szans na emisje ̨ w Taoistycznym państwie
(niejasne przynajmniej dla mnie jest na ile byłaby to cenzura a na ile „niewinni jak dzieci”
ludzie nie widzieliby w tych obrazach nic pociag̨ajac̨ego i w ten sposób produkcje tego ty-
pu byłyby niezauważane). Założenie to jednak zrywa z egalitaryzmem i wyraźnie pokazuje
że sa ̨mad̨rzejsi i bardziej inteligentni i dla potrzeb ludu powinni ta ̨ inteligencje ̨wykorzy-
stywać właściwie, czyli chronić go i opiekować sie ̨ nim, a nie śmiać sie ̨ z niego, wygodnie
sie ̨ urzad̨zajac̨, czes̨to zreszta ̨ jego kosztem. Czy jednak sprytniejsi zrezygnuja ̨ z luksusów
tylko po to by zasłużyć na zaszczytne miano sługi ludu?

Taoizm choć pokazuje ̨ że rzad̨zac̨y zeszli z Drogi i pograż̨aja ̨ świat w chaosie, odżegnuje
sie ̨ od przemocy i zabijania. Usuniec̨ie jednego, czy dwóch królów, zabójstwa – obiektyw-
nie złych – dyktatorów niewiele dadza,̨ a właściwie mimo szlachetnych intencji pogorsza ̨
tylko sprawe,̨ bed̨zie to bowiem odpowiedź gwałtem na gwałt. A jedno rodzi drugie… Im
bardziej zabijamy, imwiec̨ej używamy siły, tym bardziej… rośnie opór dla tego co robimy…
Problem zdaniem taoistów – co jest szokujac̨ym wnioskiem - nie polega na zmianie syste-
mu społecznego, czy obciec̨iu głowy paru osobom. Po nich przyjda ̨nastep̨ni i zaczna ̨ robić
to samo. Znamy takich przykładów z historii aż nadto, choćby z ostatnich lat. Wina – co
brzmi skandalistycznie z punktu widzenia wszelkich rewolucjonistów- leży nie tyle w nie-
sprawiedliwym systemie społecznym, co po prostu w człowieku. I to ludzie wszyscy musza ̨
sie ̨ zmienić i dojrzeć do DUCHOWEJ REWOLUCJI, która zmieni świat, nie na drodze gwałtu
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i przemocy, lecz na drodze perswazji, że wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej Matki i cze-̨
ściami jednej wielkiej Całości. Ze to my musimy sie ̨ zmienić i zastanowić co wyprawiamy
z naszym światem, że można by go lepiej urzad̨zić, że nie musi być tak jak jest. Kiedy nie
idzie po myśli taoisty staje sie ̨ on błaznem i dzieckiem, bad̨ź jak Lao Zi usuwa sie ̨ dyskret-
nie w góry. Nie zakłada jednak ani bojówek, ani partyzantek. Nie ma własnej prymitywnej
propagandy która na potrzeby rewolucji sprowadza świat do dwóch barw: biała – my i
czarna – oni. Nie rzuca obelg i nie nienawidzi władzy. Wie bowiem że mieczami, szablami,
muszkietami, karabinami, czołgami zdobed̨zie władze,̨ ale jeśli zrobi to w ten sposób nie
zdobed̨zie ludzkich serc. Zdobed̨zie możliwość wpływu na rzeczywistość zewnet̨rzna,̨ be-̨
dzie mógł budować wieżowce i autostrady, być może zastanie świat „drewniany, a zostawi
murowany” ale nie bed̨zie miał szans na wyjście błed̨nego koła w którym kraż̨y ludzkość:
pokrzywdzeni partyzanci uciekaja ̨ do lasu, dżungli, w góry z dala od społeczeństwa. Tam
zbroja ̨ sie ̨ i wkrótce powracaja ̨w glorii chwały, z poparciem niezadowolonej ludności oba-
laja ̨ rzad̨, eksterminuja ̨ jego byłych zwolenników. Głosza ̨ sprawiedliwy i słuszny program
po czym chwile ̨później jak w Folwarku Zwierzec̨ym staja ̨sie ̨tacy sami jak ich poprzednicy.
A potem pojawiaja ̨ sie ̨ nowi bojownicy o słuszna ̨ sprawe…̨ I właśnie w tym schemacie ludz-
kość kraż̨y od tysiec̨y lat i nic sie ̨ nie zmienia. Zmieniły sie ̨ osoby, zmieniły sie ̨ instytucje,
systemy, ustroje, wszystko po to by było lepiej. Ale wciaż̨ sa ̨ one tylko teoria ̨ która dobrze
wyglad̨a na papierze, po jakimś czasie zastep̨owana ̨ zreszta ̨ nowa.̨ Taoizm chce to prze-
rwać. Jest jak szturchanie śpiac̨ego człowieka i apel do jego zdrowego rozsad̨ku, na który
od poczat̨ków świata nie było odpowiedzi. Wciaż̨ czekamy na DUCHOWĄ REWOLUCJE ̨ po
której Świat powróci na DROGE.̨
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