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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ



pierwsze spotkanie z taoizmem;



wprowadzenie do terminologii
taoistycznej.

у

Czym jest taoizm?

O

dpowiedũ na pytanie „Czym jest taoizm?” moūe sió w pewnym sensie
wydawaġ zupeûnie prosta. Taoizm to tradycja religijna wywodzñca sió
z Chin. Ma ok. 2000 lat (choġ wiele ũródeû, które byûy dla niego inspiracjñ
i miaûy na niego duūy wpûyw, jest starszych o kilka wieków, a zatem moūna myőleġ o taoizmie jako tradycji liczñcej 2500 lat). Rozprzestrzeniû sió w innych czóőciach
Azji, w tym w Japonii, Korei, Malezji, na Filipinach, w Singapurze i Wietnamie.
W ostatnich latach zdobywa takūe popularnoőġ w Europie i Ameryce Póûnocnej.
Mimo to taoizm jest prawdopodobnie najmniej rozumianñ ze wszystkich waūnych religii őwiata. To nie znaczy, ūe nie da sió w ûatwy sposób wiele sió o nim
dowiedzieġ z ksiñūek, filmów i stron internetowych. Rzecz w tym, ūe wiókszoőġ
tego, co moūna w nich znaleũġ, jest niestety mylñca, zagmatwana albo po prostu
prezentowana bez niezbódnych informacji wprowadzajñcych. To moūe byġ niezwykle frustrujñce, poniewaū nie zawsze wiadomo, które ũródûa sñ godne zaufania, w zwiñzku z czym róūne omówienia taoizmu mogñ sió wydawaġ sprzeczne
ze sobñ albo prowadziġ do przekonania, ūe to, co wiemy na temat tej tradycji, nie
jest do koŁca zgodne z rzeczywistoőciñ.
Jest wiele niedokûadnych i sprzecznych informacji na temat taoizmu. Pewnym
wyzwaniem moūe byġ okreőlenie, które sñ wiarygodne, i znalezienie sposobu na
nadanie sensu posiadanej wiedzy.
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Pierwsze zetkniócie z taoizmem moūe byġ trochó onieőmielajñce, wióc w tym
rozdziale podam kilka wskazówek uûatwiajñcych sprawne poruszanie sió w jego
őwiecie. Dowiesz sió, dlaczego ũródûa taoistyczne mogñ sió w pierwszej chwili
wydawaġ mylñce lub zagmatwane, oraz poznasz waūne terminy i kategorie niezbódne do őledzenia wywodu.

Twoje pierwsze spotkanie z taoizmem
Byġ moūe pierwsze spotkanie z taoizmem masz juū za sobñ. Moūe czytaûeő Daodejing na zajóciach z religioznawstwa albo natknñûeő sió na tó ksiñūkó, buszujñc
w ksiógarni. Mogûeő teū usûyszeġ, jak ktoő szafuje aforyzmami rodem z ciasteczek z wróūbñ, np.: „Ten, kto wie, nie mówi; ten, kto mówi, nie wie”. Moūe
chodziûeő na lekcje taiji albo masz znajomego, który urzñdziû mieszkanie zgodnie
z zasadami chiŁskiej sztuki feng shui. Moūe znasz produkowane w Hongkongu
filmy akcji z udziaûem mistrzów sztuk walki albo czytaûeő Tao Kubusia Puchatka
lub którñő z dziesiñtek innych ksiñūek na temat „tao tego czy tamtego”.
Równie dobrze mogûeő widzieġ w sieci film przedstawiajñcy rytuaû kosmicznego
odnowienia z udziaûem setek taoistycznych duchownych, natknñġ sió w albumie
z chiŁskñ sztukñ na wizerunki taoistycznych bóstw albo przeczytaġ gdzieő, ūe
taoizm ma coő wspólnego z alchemiñ, akupunkturñ, poszukiwaniem nieőmiertelnoőci, a nawet fizykñ kwantowñ, czymkolwiek ona jest. Moūe sió zastanawiasz, jak te wszystkie rzeczy ûñczñ sió ze sobñ i jak to moūliwe, ūe sñ elementami
jednej religii. A moūe w ogóle sió ze sobñ nie ûñczñ? Czy taoizm moūe byġ wielkñ,
przypadkowñ mieszaninñ przekonaŁ i praktyk, których jedynñ cechñ wspólnñ jest
„pûyniócie z prñdem”?
Problem polega czóőciowo na tym, ūe ludzie piszñc i mówiñc o taoizmie, bardzo
czósto posûugujñ sió nadmiernymi uogólnieniami, dajñ wyraz osobistym przekonaniom i opierajñ sió na przyjótych z góry zaûoūeniach na temat tradycji, chiŁskiej religii oraz religii w ogólnoőci. Moūesz w to wierzyġ lub nie, ale waūnym
ũródûem tego caûego baûaganu jest dwuznacznoőġ terminu „taoizm”, którym
ludzie posûugujñ sió w bardzo dowolny sposób, nawet w Chinach.
W tym podrozdziale zachócó Ció do wykonania prostego ġwiczenia, dzióki któremu
lepiej uőwiadomisz sobie trudnoőci zwiñzane z wieloznacznoőciñ sûowa „taoizm”
i zobaczysz, co moūe sió zdarzyġ, kiedy ludzie ich nie dostrzegajñ. Nauczysz sió
rozpoznawaġ nadmierne uogólnienia i niejednoznaczny józyk, a moūe nawet
wzbudzisz w sobie zdrowy sceptycyzm w stosunku do wielu rzeczy, które moūesz
usûyszeġ na temat taoizmu.
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W czym taoiĝci przypominajÇ jankesów?
Prawdopodobnie ucieszy Ció wiadomoőġ, ūe wcale nie zamierzam Ció przekonywaġ, iū taoiőci faktycznie sñ jak jankesi, a jedynie chcó pokazaġ podobieŁstwo
terminów „taoista” i „taoizm” do terminu „jankes”.
Gdyby ktoő Ció zapytaû, kim jest jankes albo co oznacza to sûowo, treőġ Twojej
odpowiedzi prawdopodobnie byûaby uzaleūniona od kilku czynników, w tym od
miejsca zamieszkania i upodobaŁ sportowych:



Jeľeli mieszkasz w poĄudniowo-wschodniej czÛĝci Stanów Zjednoczonych,
jankesem nazwiesz mieszkaĆca póĄnocy kraju, ale raczej nie Oregonu i Montany.
Zapewne bÛdziesz miaĄ na myĝli kogoĝ z póĄnocno-wschodniej czÛĝci USA,
zwĄaszcza ludzi ze stanów poĄoľonych na póĄnoc od linii Masona-Dixona,
czyli stowarzyszonych w Unii w czasie wojny secesyjnej.



Jeľeli jesteĝ Meksykaninem, Europejczykiem albo mieszkaĆcem kraju,
w którym stacjonujÇ niemile widziane oddziaĄy amerykaĆskie, jankesem
bÛdzie dla Ciebie kaľdy mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Zapewniam CiÛ,
ľe w Georgii i Alabamie znajdzie siÛ mnóstwo ludzi, którzy nie ucieszÇ siÛ
z nazwania ich jankesami!



Jeľeli mieszkasz w Nowej Anglii, sĄowo „jankes” moľe dla Ciebie oznaczaÉ
czĄonka starego, zasiedziaĄego rodu z póĄnocnego wschodu kraju, zwĄaszcza
wywodzÇcego siÛ od pierwszych osadników z Anglii. StÇd wziÛĄo siÛ okreĝlenie
„jankesi z Connecticut”.



Jeľeli mieszkasz gdzieĝ w Stanach Zjednoczonych (poza poĄudniowym
wschodem), od sĄowa „jankes” tworzysz przymiotnik do okreĝlania sposobu
przygotowywania ľywnoĝci („duszona woĄowina po jankesku”), rozwiÇzywania
problemów („jankeska pomysĄowoĝÉ”) albo nawet gospodarowania pieniÛdzmi
(„jankeska oszczÛdnoĝÉ”).



Jeľeli jesteĝ kibicem, sĄowo „jankes” oznacza dla Ciebie wyĄÇcznie czĄonka
druľyny bejsbolowej, który zarabia mnóstwo pieniÛdzy na bieganiu po boisku.
Babe Ruth byĄ wybitnym jankesem i pewnie uwielbiaĄ woĄowinÛ po jankesku, choÉ
raczej nie byĄ po jankesku oszczÛdny.

Inaczej mówiñc, sûowo „jankes” moūe mieġ wiele znaczeŁ (czósto wynikajñcych
z okreőlonych uwarunkowaŁ politycznych i spoûecznych), które ûñczñ sió ze sobñ
w bardzo luũny sposób. Kiedy usûyszysz, jak ktoő go uūywa w nieznanym Ci znaczeniu albo w sposób, który mylnie uwaūa za wûaőciwy, moūe dojőġ do prawdziwej komedii omyûek. Wyobraũ sobie, co by byûo, gdyby ktoő zaczñû opowiadaġ
o walce jankesów z tygrysami1, podczas gdy Ty myőlaûbyő o wojnie secesyjnej!
Albo gdybyő w stanie rozemocjonowania rozgrywkami ligowymi usûyszaû, ūe
jankesi zaatakowali i spalili Atlantó!
1

Yankees i Tigers to nazwy druūyn bejsbolowych — przyp. tºum.
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Powyūszy przykûad powinien daġ Ci do zrozumienia, ūe znaczenie terminów
„taoista” i „taoizm” równieū jest bardzo zróūnicowane i zaleūne od tego, kto ich
uūywa. Podobnie jak w przypadku sûowa „jankes”, lepiej nie mieszaġ róūnych
pojóġ i nie ûñczyġ pochopnie ze sobñ rozmaitych rzeczy okreőlanych z róūnych
powodów mianem taoistycznych, zwûaszcza ūe te powody mogñ byġ bardzo
wñtpliwe. Dla kogoő praktykowanie taoizmu moūe oznaczaġ wyprowadzkó na
wieő, przebywanie na ûonie natury i tworzenie dzieû sztuki z kamieni i surowego
drewna. Ktoő inny moūe praktykowaġ taoizm, wstópujñc do klasztoru, czeszñc
wûosy w kok i decydujñc sió na wstrzemióũliwoőġ seksualnñ. Obydwie osoby sñ
taoistami, ale wyznajñ inne rodzaje taoizmu.
Pewnie juū sió zorientowaûeő, ūe oszczódzisz sobie bólu gûowy, jeőli oprzesz sió
pokusie poszukiwania „esencji” taoizmu albo cech wspólnych ûñczñcych wszystkich
taoistów. W gruncie rzeczy prawdopodobnie jest maûo takich ogólnych cech (tak
jak nowojorscy bejsboliőci nie majñ zbyt wiele wspólnego z duszonñ woûowinñ),
a te, które rzeczywiőcie wystópujñ, sñ raczej dzieûem przypadku niū przejawem
istotnego pokrewieŁstwa.
Sûowa „taoizm” i „taoista” mogñ oznaczaġ bardzo zróūnicowane rzeczy i zjawiska. Jest wiele róūnych rodzajów taoizmu. Nie zakûadaj, ūe to, co odnosi sió do
jednego z nich, bódzie prawdñ równieū w odniesieniu do pozostaûych. Tak naprawdó nie naleūy nawet myőleġ o róūnych rodzajach taoizmu jako odmianach
jednej tradycji religijnej. W rzeczywistoőci nie istnieje jeden taoizm.

Zabawa w kotka i myszkÛ z taoizmem
Dwuznacznoőġ sûowa „taoizm” nie sprawia, ūe ludzie uūywajñ go ostroūniej.
Kiedy zaczniesz zwracaġ uwagó na to, jak w ksiñūkach i na stronach internetowych
dokonuje sió uogólnieŁ na temat taoizmu bez precyzowania znaczenia, w jakim
stosowany jest ten termin, ani tego, którego rodzaju (lub rodzajów) taoizmu dotyczy dany tekst, zauwaūysz, ūe wiele stwierdzeŁ okazuje sió tylko sloganami albo
zgrabnymi powiedzonkami. Niektóre z poniūszych sformuûowaŁ mogñ Ci sió wydawaġ znajome i w pierwszej chwili brzmieġ doőġ atrakcyjnie, ale kiedy uwaūnie
sió wsûuchasz, zauwaūysz, ūe niewiele mówiñ:
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Taoizm to religia gĄoszÇca podÇľanie drogÇ natury.



Taoizm opiera siÛ na spontanicznoĝci i pĄyniÛciu z prÇdem.



Taoizm jest ļródĄem doĝwiadczenia, którego nie da siÛ ujÇÉ sĄowami.



Taoizm jest noĝnikiem uniwersalnej mÇdroĝci.



Taoizm akcentuje równowagÛ yin i yang.



Taoiĝci unikajÇ dogmatów i organizacji religijnych.



Taoiĝci sÇ pokojowo nastawieni, spokojni i ľyjÇ w harmonii z wszechĝwiatem.



Taoiĝci starajÇ siÛ wieĝÉ proste, nieskomplikowane ľycie.
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Kaūde z powyūszych haseû zawiera przynajmniej ziarno prawdy i őwiadczy o rzeczywistej znajomoőci niektórych tekstów z kanonu taoizmu, postaci historycznych albo praktyk. Jednoczeőnie ich gûosiciele w ogóle nie biorñ pod uwagó tego,
jak bardzo znieksztaºcaj one taoizm, poniewaū nie majñ ūadnego odniesienia do
niektórych jego rodzajów. To prawda, ūe pewien taoistyczny tekst przestrzega
przed wszelkimi formami rzñdów i dziaûaniami zbrojnymi, ale jak w takim razie
wytûumaczyġ rebelie wzniecane przez taoistów albo istnienie paŁstw rzñdzonych
przez wyznawców taoizmu? To prawda, ūe Zhuangzi króciû nosem na wszelkiego
rodzaju instytucje, ale jak to pogodziġ ze zorganizowanym systemem őwiñtyŁ
z hierarchicznym duchowieŁstwem i codziennymi, regularnymi ceremoniami
religijnymi? Skoro juū wiesz, ūe istnieje wiele róūnych odmian taoizmu, moūesz
bardziej krytycznie podchodziġ do tego rodzaju frazesów.
Sûyszñc lub czytajñc coő na temat taoizmu, próbuj zawsze zadawaġ sobie pytanie:
„Którego taoizmu to dotyczy?”. üatwiej Ci bódzie wtedy rozpoznaġ nadmierne
uproszczenia lub stwierdzenia wyrwane z kontekstu i uniknñġ tworzenia niepotrzebnych schematów we wûasnym myőleniu.

PorzÇdkowanie chaosu:
kilka waľnych rozróľnieĆ
Czas przyjrzeġ sió kilku róūnym odmianom taoizmu oraz kilku zastosowaniom
terminu „taoizm”, ale od razu trzeba zaznaczyġ, ūe to trochó bardziej skomplikowane niū zestawienie listy wyznaŁ taoistycznych. Jednym z najwaūniejszych
powodów jest to, ūe istnieje wióksza liczba chiŁskich wyraūeŁ, które moūna przetûumaczyġ jako „taoizm”, a kaūde z nich powstaûo z innych przyczyn i funkcjonowaûo w zupeûnie innym kontekőcie. Jakby tego byûo maûo, sami ChiŁczycy
czasem mylili te terminy i uūywali ich zamiennie albo stosowali je w odniesieniu
do ludzi lub sytuacji, do których one nie pasowaûy. Jeőli do tego kotûa doûoūymy
jeszcze wszystkich zachodnich tûumaczy o beztroskim podejőciu do józyka i chiŁskiego tûa kulturowego, otrzymamy prawdziwy groch z kapustñ.
W tym podrozdziale przedstawió najwaūniejsze kategorie niezbódne do rozróūnienia poszczególnych rodzajów taoizmu, wyjaőnió ich pochodzenie i podam
wskazówki umoūliwiajñce mñdre ich stosowanie. Pierwszy raz zetkniesz sió z tzw.
filozofiñ taoistycznñ i religiñ taoistycznñ, poznasz róūnicó miódzy taoizmem a religiñ ludowñ oraz zaznajomisz sió z jednym z najczóstszych zastosowaŁ terminu
„taoizm”.
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CO TO NIBY ZNACZY, ĽE W CHINACH
NIE MA CZEGOĜ TAKIEGO JAK TAOIZM?
NiespodziankÇ moľe byÉ informacja, ľe w jÛzyku chiĆskim nie ma tak naprawdÛ
sĄowa, które moľna by przetĄumaczyÉ jako „taoizm”. WĄaĝciwie nie ma w nim nawet
sĄowa oznaczajÇcego religiÛ: ChiĆczycy wymyĝlili okreĝlenie zongjiao jako odpowiednik
tego zachodniego terminu. Ten fakt nie znaczy, ľe w Chinach rzeczywiĝcie nie istnieje
taoizm ani ľadna inna religia, ale uwidocznia róľnice w sposobie myĝlenia ChiĆczyków
i ludzi Zachodu o samej koncepcji religii oraz o róľnych religiach ĝwiata.
Moľesz mi wierzyÉ lub nie, ale sĄowo „taoizm” jest tak naprawdÛ zachodnim wynalazkiem i powstaĄo nie wczeĝniej niľ dwa wieki temu. ChoÉbyĝ szukaĄ nie wiem jak
wytrwale, nie znajdziesz ľadnego angielskiego ļródĄa sprzed 1800 r., w którym widniaĄaby wzmianka o taoizmie, mimo ľe o istnieniu chiĆskiej religii wiadomo byĄo juľ
znacznie wczeĝniej. Nawet sĄowo „chrzeĝcijaĆstwo” jest duľo mĄodsze niľ sobie wyobraľamy. Nie martw siÛ jednak — to samo moľna powiedzieÉ o hinduizmie, buddyzmie, szintoizmie, sikhizmie, dļinizmie i wielu innych „-izmach”! Jeszcze dziwniejsze
jest to, ľe niemal wszystkie gĄówne religie ĝwiata wziÛĄy swoje nazwy od outsiderów
— ludzi, którzy nie zaliczali siÛ do ich wyznawców. Ponadto w prawie wszystkich
przypadkach nazwa wiÇzaĄa siÛ poczÇtkowo z krytycznymi lub negatywnymi skojarzeniami.
ByÉ moľe myĝlisz teraz, ľe to tylko szczegóĄ techniczny i ľe ChiĆczycy mieli taoizm,
tylko go tak nie nazywali. Podobnie jest z chrzeĝcijaĆstwem: wszyscy wiemy, ľe istnieje od 2000 lat, bez wzglÛdu na to, kiedy powstaĄa nazwa. Tak naprawdÛ jednak
nie chodzi o to, czy religia istniaĄa przed nadaniem jej konkretnej nazwy, lecz o to,
w jaki sposób nazwanie czegoĝ zmienia nasz sposób myĝlenia o tym. W Europie ludzie
zaczÛli nadawaÉ nazwy religiom dopiero w epoce oĝwiecenia (zwanej takľe wiekiem
rozumu), która zaczÛĄa siÛ w poĄowie XVII w. Oĝwieceniowi uczeni doszli do przekonania, ľe mogÇ dowiedzieÉ siÛ niemal wszystkiego drogÇ rozumowania i dociekaĆ
naukowych oraz ľe mogÇ uporzÇdkowaÉ caĄÇ posiadanÇ wiedzÛ, dzielÇc jÇ na encyklopedyczne kategorie. W rezultacie takiego podejĝcia do uczenia siÛ i gromadzenia
wiedzy ludzie zaczÛli traktowaÉ ľycie religijne wĄasne i innych jako coĝ abstrakcyjnego
i uwaľaÉ swoje praktyki duchowe za element uczestnictwa w systemie religijnym. ZaczÛli myĝleÉ o religiach jak o rzeczach — spójnych i uporzÇdkowanych „-izmach”.
Wczeĝniej dostrzegali, ľe hinduiĝci, buddyĝci i ľydzi wierzÇ w róľne rzeczy i oddajÇ
siÛ róľnym praktykom religijnym, ale nie wyobraľali sobie, ľe sÇ wyznawcami hinduizmu, buddyzmu albo judaizmu. Kiedy zatem sĄyszysz, jak ktoĝ mówi, ľe „islam
nakazuje poĝciÉ w okresie ramadanu”, „jedzenie wieprzowiny jest zakazane w judaizmie” albo „moja religia nie pozwala mi tego zrobiÉ”, musisz mieÉ ĝwiadomoĝÉ, ľe
tego typu wyraľenia odzwierciedlajÇ nowoczesny, zachodni sposób myĝlenia. Nasze
dzisiejsze myĝlenie o religii jest spuĝciznÇ wieku rozumu.
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Dlaczego to jest waľne? Poniewaľ wyjaĝnia naszÇ skĄonnoĝÉ do poszukiwania istoty
danej religii oraz pozwala zrozumieÉ, dlaczego czasem trudno nam siÛ pogodziÉ z brakiem stabilnoĝci, systematycznoĝci i wewnÛtrznej spójnoĝci tradycji religijnej. Dzisiejsi filozofowie spierajÇ siÛ o to, czy mentalnoĝÉ oĝwieceniowa jest dla nas bezwzglÛdnie dobra, ale pomijajÇc tÛ kwestiÛ, trzeba po prostu pamiÛtaÉ, by podczas
spotkania z taoizmem odsunÇÉ na bok chÛÉ znalezienia jego sedna. Kiedy zrezygnujesz z pytania: „Co taoizm mówi na ten temat?” na rzecz dociekania, co o tym sÇdziĄ
Laozi, co o tym mówiÇ ĝredniowieczne teksty albo dzisiejsi wyznawcy drogi doskonaĄej
prawdy, zdoĄasz znaleļÉ wiarygodne odpowiedzi.

Od klasyfikacji bibliotecznej do szkoĄy filozofii
Kiedy jest mowa o róūnych rodzajach taoizmu, czósto pada sformuûowanie taoizm filozoficzny albo filozofia taoistyczna. Co ono wûaőciwie oznacza? Moūesz odczuwaġ pokusó wyobraūania sobie, ūe termin ten odnosi sió do filozofii stanowiñcej fundament praktyk taoistycznych, do konkretnej i spójnej szkoûy taoizmu
albo nawet do ogólnego sposobu „taoistycznego” postrzegania őwiata. Niby dlaczego nie mielibyőmy myőleġ o filozofii taoistycznej w ten wûaőnie sposób? Przecieū
bez wñtpienia sensowne byûoby przyjócie, ūe wielcy myőliciele taoistyczni stworzyli spójny system intelektualny, który daû poczñtek praktykom religijnym moūliwym do przyjócia w ūyciu kaūdego czûowieka.
Niestety, sformuûowanie „filozofia taoistyczna” nie jest zbyt trafne i wiñūe sió
z nim wiele bûódnych interpretacji. Moūna nawet powiedzieġ, ūe jest ono wynalazkiem tûumaczy. W poniūszym fragmencie wyjaőnió jego pochodzenie i znaczenie, przedstawió paró waūnych postaci reprezentujñcych ten rodzaj taoizmu
i zarysujó kilka istotnych tematów, na które sió natkniesz, czytajñc teksty filozoficzne taoizmu.

Miejsce taoizmu filozoficznego
Okreőlenia „filozofia taoistyczna” i „taoizm filozoficzny” sñ doőġ niezgrabnymi
przybliūeniami chiŁskiego sformuûowania daojia, które ma wñskie, raczej techniczne znaczenie. Moūna je przetûumaczyġ dosûownie jako rodzinó dao, ale
oznacza bardziej szkoûó dao lub linió dao. Kiedy pracujñcy na cesarskim dworze
astrolog lub bibliotekarz pierwszy raz uūyû tego wyraūenia ponad 2100 lat temu,
stworzyû po prostu kategorió, w której sklasyfikowaû wczeőniejszych autorów i teksty pod kñtem ich podejőcia do kwestii rzñdzenia krajem. Ci autorzy zapewne nigdy
nawet sobie nie wyobraūali, ūe naleūñ do jednej szkoûy myőlenia, a ich dzieûa
czósto byûy ze sobñ sprzeczne. W ogólnej wymowie byûy jednak do siebie na tyle
podobne, ūe katalogujñcy je ludzie zaczóli je traktowaġ jako filozoficznie zbliūone.
W ten oto sposób ChiŁczycy stworzyli sobie wstecznñ szkoûó dao.
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Co wiócej, choġ duūo sió mówi o szkole dao, wydaje sió, ūe na pierwszej puli pism
sklasyfikowanych pod tym hasûem istnienie tej domniemanej szkoûy sió zakoŁczyûo. To prawda, ūe ChiŁczycy przez wieki studiowali te teksty i czerpali z nich
inspiracjó, ale nie podtrzymywali wywodzñcej sió z nich tradycji filozoficznej.
Kiedy spojrzeġ na historió chiŁskiej filozofii i religii w okresie ostatnich 2000 lat,
nie znajdzie sió w niej ūadnych filozofów taoistycznych ani innych ludzi tworzñcych tó filozofió.
Wymyőlone na Zachodzie terminy „filozofia taoistyczna” i „taoizm filozoficzny”
odnoszñ sió w gruncie rzeczy do grupy myőlicieli i zbioru tekstów z tzw. okresu
klasycznego, trwajñcego od drugiej poûowy VI do koŁca III w. p.n.e. Bardziej
precyzyjnym okreőleniem ogóûu pism z tej epoki byûby po prostu „taoizm klasyczny”.

Waľne nazwiska w taoizmie klasycznym
Klasyczna myől taoistyczna wywarûa ogromny wpûyw na chiŁskñ kulturó i edukacjó i tak bardzo zafascynowaûa ludzi na Zachodzie, ūe moūna odnieőġ wraūenie,
iū taoizm do niej sió ogranicza, ale tak naprawdó do tego prñdu zalicza sió tylko
kilku staroūytnych myőlicieli. Oto nazwiska, które padajñ najczóőciej, uszeregowane malejñco pod wzglódem waūnoőci:



Laozi — legendarny zaĄoľyciel taoizmu i domniemany autor Daodejing
— najbardziej znanej i najczÛĝciej tĄumaczonej ksiÛgi taoistycznej. WiÛkszoĝÉ
klasycznych tekstów chiĆskich nosi tytuĄy zaczerpniÛte od nazwisk ich autorów,
wiÛc Daodejing jest znana takľe pod tytuĄem Laozi.



Zhuangzi — autor najwaľniejszych rozdziaĄów ksiÛgi Zhuangzi, zabawnego,
miejscami wrÛcz bĄyskotliwego tekstu peĄnego alegorycznych opowieĝci, wierszy,
fikcyjnych dialogów oraz rozwaľaĆ na temat logiki i jÛzyka. ChiĆczycy czÛsto
okreĝlajÇ taoizm klasyczny mianem taoizmu Lao-Zhuanga, wĄaĝnie ze wzglÛdu
na znacznie Laozi i Zhuangzi.



Liezi — autor, który prawdopodobnie pisaĄ w stylu podobnym do stylu Zhuangzi, ale
którego utwory zaginÛĄy. Istnieje ksiÛga zatytuĄowana Liezi, lecz najprawdopodobniej
jest znacznie póļniejszym faĄszerstwem (choÉ i tak ĝwietnie siÛ jÇ czyta).
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Yang Zhu — tajemnicza postaÉ charakteryzowana czasem jako hedonista. Jego
filozofia jest tematem jednego z rozdziaĄów Liezi oraz kilku rozdziaĄów dopisanych
przez jego uczniów do Zhuangzi. Konfucjaniĝci mocno go krytykowali za stawianie
na pierwszym miejscu rozkoszy cielesnych.



Shen Dao, Tien Pien i Peng Meng — myĝliciele wymieniani w innych dawnych
tekstach; autorzy utworów zaginionych, zachowanych we fragmentach lub tylko
w postaci cytatów w innych ksiÛgach. Trudno powiedzieÉ, ilu byĄo podobnych
filozofów, gdyľ ich nazwiska popadĄy w zapomnienie.
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Taoizm klasyczny, taoizm filozoficzny, filozofia taoistyczna i tradycja Lao-Zhuanga
oraz kilka innych terminów, na które moūesz sió natknñġ (takich jak taoizm
okresu stu szkóû, taoizm epoki walczñcych królestw oraz taoizm epoki sprzed
panowania dynastii Han), to okreőlenia odnoszñce sió mniej wiócej do tego samego zjawiska.

Waľne tematy w taoizmie klasycznym
Laozi, Zhuangzi i inni przedstawiciele taoizmu klasycznego nie zawsze prezentowali tó samñ filozofió, ale wszyscy poruszali kilka powtarzajñcych sió zagadnieŁ. Oto najczóőciej wymieniane:



Dao. SĄowo to oznacza dosĄownie drogÛ, rozumianÇ jako pusta, ponadczasowa
zasada bÛdÇca podstawÇ wszelkiej egzystencji. Taoiĝci klasyczni mówiÇ
o doĝwiadczaniu drogi, harmonii z drogÇ, stawaniu siÛ jednoĝciÇ z drogÇ itd.



Sceptycyzm. Przedstawiciele taoizmu klasycznego kwestionujÇ wiele rzeczy,
czasem bardzo kÇĝliwie. StawiajÇ pod znakiem zapytania wartoĝÉ i celowoĝÉ
istnienia jÛzyka, kwestionujÇ uczenie siÛ i wiedzÛ, a takľe kategorie moralne.
Czasem kwestionujÇ nawet wĄasne kwestionowanie wszystkiego. GĄowa moľe
od tego rozboleÉ.



Powracanie. Laozi i Zhuangzi sÇ przekonani, ľe nasze konwencjonalne nawyki
intelektualne i moralne doprowadzajÇ nas do stanu, w którym oddalamy siÛ
od pierwotnej drogi i tracimy z niÇ kontakt. NakĄaniajÇ nas do powrotu do
wrodzonego stanu doskonaĄoĝci.



Oduczanie siÛ. Skoro wszystko to, czego siÛ nauczyliĝmy, oddala nas od
pierwotnej drogi, jedynÇ metodÇ powrotu na niÇ jest oduczenie siÛ wszystkiego,
co wiemy. Taoiĝci klasyczni mówiÇ o odrzucaniu wiedzy i celowym zapominaniu.



SpontanicznoĝÉ. Po powrocie na pierwotnÇ drogÛ i odrzuceniu zĄych nawyków
mentalnych i moralnych ksztaĄtujÇcych nasze ľycie moľemy wreszcie postÛpowaÉ
tak, aby bez wysiĄku uzyskaÉ naturalnÇ harmoniÛ z nurtem kosmosu. ZwĄaszcza
Laozi wprowadza koncepcjÛ niedziaĄania albo dziaĄania bez dziaĄania, którÇ
paradoksalnie uwaľa za skutecznÇ metodÛ rzÇdzenia krajem.



Prostota. Spontaniczne ľycie przywraca nam pierwotnÇ, prostÇ naturÛ, wolnÇ
od intryg, kalkulacji i spisków. Laozi i Zhuangzi zwykle opiewajÇ w tym kontekĝcie
ľycie wolne od ambicji, nieskomplikowane, wyjÛte spod dyktatu sĄawy, reguĄ
i zobowiÇzaĆ spoĄecznych. Czasem sugerujÇ, ľe to moľe sprawiaÉ wraľenie
prymitywnej utopii.

Cienka granica miÛdzy filozofiÇ a religiÇ
Kolejnym waūnym i czósto uūywanym terminem jest taoizm religijny albo religia
taoistyczna. Jeūeli sûowo „religia” kojarzy Ci sió z bóstwami, kapûanami, rytuaûami,
őwiótymi pismami, zorganizowanymi instytucjami i miejscami kultu, nie mylisz
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sió zbytnio. Taoizm religijny to wûaőnie te wszystkie rzeczy, a nie tylko idee zawarte w staroūytnych tekstach — historyczne i ūywe praktyki oraz spoûecznoőci,
które moūesz zobaczyġ na wûasne oczy, odwiedziġ, a nawet do nich wstñpiġ.
Pewne komplikacje pojawiajñ sió tylko wtedy, kiedy przyjmujesz jakieő zaûoūenia
dotyczñce religii taoistycznej tylko dlatego, ūe nazywamy jñ religiñ, albo szukasz
zwiñzku miódzy taoizmem klasycznym a religijnym.
W tym podrozdziale zajmó sió terminem „taoizm religijny”, jego relacjami z taoizmem klasycznym i innymi odmianami chiŁskiej religii oraz jego najwaūniejszymi rodzajami i cechami charakterystycznymi.

Rozwój religii taoistycznej
Podobnie jak „taoizm filozoficzny” jest niedokûadnym tûumaczeniem chiŁskiego
sformuûowania, tak „taoizm religijny” i „religia taoistyczna” sñ tylko przybliūeniami specyficznych chiŁskich terminów. Oryginalne sformuûowanie daojiao znaczy
dosûownie „nauki dao”, ale z czasem zaczóûo sió odnosiġ do szerokiego grona organizacji i grup wyznaniowych wywodzñcych sió z jednego konkretnego ruchu spoûecznego i religijnego, który narodziû sió ponad 2000 lat temu. Do pewnego stopnia niemal wszystko, co zaistniaûo po okresie klasycznym, jest obecnie zaliczane
do kategorii taoizmu religijnego.
Nie daj sobie jednak wmówiġ, ūe ChiŁczycy wymyőlili ten termin, aby odróūniġ
taoizm religijny od filozoficznego. Tak naprawdó chodziûo o odróūnienie nauczania dao od buddyzmu, którego misjonarze zaczóli napûywaġ do Chin mniej wiócej
w tym samym okresie. W koŁcu ChiŁczycy zaczóli rozróūniaġ trzy rodzaje nauk
duchowych: nauki dao, nauki Buddy i nauki módrców konfucjaŁskich. Dziő czósto mówi sió o nich jako trzech religiach chiŁskich: taoizmie, buddyzmie i konfucjanizmie.
Jaki jest zatem zwiñzek miódzy taoizmem klasycznym a religijnym? Trudno
udzieliġ jednoznacznej odpowiedzi, choġ wiele osób prowadzi oūywione dyskusje
na ten temat. Niektórzy ChiŁczycy uūywajñ nawet zamiennie terminów daojia
(zob. podrozdziaû „Miejsce taoizmu filozoficznego” wczeőniej w tym rozdziale)
i daojiao! Wydaje sió czasem, ūe zwiñzek ten jest oczywisty, np. kiedy sió widzi
wizerunki Laozi w őwiñtyniach taoistycznych albo duchownych taoistycznych studiujñcych Daodejing. W innych sytuacjach znacznie trudniej powiñzaġ te dwa nurty,
jako ūe praktyki taoistyczne w duūym stopniu skupiajñ sió na uzdrawianiu, zabieganiu o dûugowiecznoőġ oraz poszukiwaniu nieőmiertelnoőci, co jest sprzeczne
z argumentacjñ Zhuangzi, ūe powinniőmy byġ obojótni na sprawy ūycia i őmierci.
Staraj sió nie traktowaġ taoizmu religijnego jako uzewnótrznienia filozofii taoistycznej ani myőleġ o taoizmie filozoficznym jako intelektualnej podbudowie religii taoistycznej. To nie sñ dwie strony tego samego medalu. Filozofia taoistyczna
obejmuje klasyczne teksty z okreőlonego czasu, natomiast religia taoistyczna
oznacza skomplikowany i zróūnicowany zbiór praktyk i organizacji istniejñcych
w znacznie dûuūszym okresie.
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Waľne nurty taoizmu religijnego
Wiemy juū, ūe sformuûowanie „filozofia taoistyczna” jest zwodnicze, ale czy moūna
uūywaġ okreőleŁ „religia taoistyczna” albo „taoizm religijny”? W wiókszoőci
przypadków tak, ale poniewaū kategoria ta obejmuje ogromnñ róūnorodnoőġ taoistycznych praktyk religijnych, wspólnot i nurtów, lepiej traktowaġ te sformuûowania jako ogólne terminy, za którymi kryjñ sió róūne odmiany taoizmu, noszñce
nazwy pochodzñce od okresów historycznych (np. taoizm szeőciu dynastii), miejsc
(taoizm Maoshan) i struktur spoûecznych (taoizm monastyczny). Niemniej nawet
w obliczu tej ogromnej róūnorodnoőci wystarczy tak naprawdó orientowaġ sió
w ograniczonej liczbie konkretnych szkóû i wyznaŁ. Oto zestawienie kilku najwaūniejszych, wymienionych mniej wiócej wedûug kolejnoőci powstawania:



Droga niebiaĆskich mistrzów — pierwszy zorganizowany ruch, który moľna
nazwaÉ taoistycznym. PowstaĄ ok. 142 r. n.e. i niemal wszystkie póļniejsze
organizacje taoistyczne wywodzÇ siÛ od niego.



Najwyľsza czystoĝÉ i magiczny klejnot — szkoĄy samodoskonalenia, których
poczÇtki siÛgajÇ IV i V w. PozostawiĄy po sobie duľÇ liczbÛ objawionych tekstów.
CzĄonkowie tych szkóĄ praktykowali medytacjÛ lub alchemiÛ. PrzejÛĄy wiele idei
i praktyk niebiaĆskich mistrzów.



NiebiaĆskie serce, duchowy firmament i taoizm doskonaĄej drogi — przykĄady
istniejÇcych bardzo krótko szkóĄ powstaĄych w XI – XIII w. ChoÉ nie przetrwaĄy
dĄugo, stanowiÇ waľne ogniwo ĄÇczÇce wczeĝniejsze szkoĄy z dwoma istniejÇcymi
do dzisiaj nurtami.



Droga prawdziwej jednoĝci — jedno z dwóch wyznaĆ taoistycznych, które
przetrwaĄy w Chinach do dziĝ. To szkoĄa gĄównie liturgiczna, co oznacza, ľe jej
przedstawiciele odprawiajÇ rytuaĄy i przewodniczÇ róľnym ceremoniom
publicznym i prywatnym. GĄosi, ľe jest bezpoĝredniÇ spadkobierczyniÇ drogi
niebiaĆskich mistrzów.



Droga doskonaĄej prawdy — drugie ze wspóĄczesnych wyznaĆ taoistycznych
we wspóĄczesnych Chinach. Jest nurtem monastycznym, co oznacza, ľe czĄonkowie
tej szkoĄy sÇ ksztaĄceni i ľyjÇ w klasztorach. ZaĄoľona w XII w., jest najmĄodszÇ
z istniejÇcych gaĄÛzi taoizmu.

Waľne cechy taoizmu religijnego
Pod pewnymi wzglódami poszczególne nurty taoizmu wcale nie sñ tak tajemnicze i dziwne, jak moūe sió wydawaġ, i bardzo przypominajñ inne religie, które
byġ moūe juū znasz, zwûaszcza wschodnioazjatyckie, takie jak buddyzm i szintoizm.
Oto kilka cech wspólnych wiókszoőci nurtów taoizmu religijnego:



Bóstwa. Istnieje wiele taoistycznych bogów i bogiĆ, choÉ nie we wszystkich
wyznaniach czci siÛ dokĄadnie te same bóstwa. Do najwaľniejszych moľna zaliczyÉ
TrójcÛ Czystych (jednym z nich jest deifikowany Laozi) oraz róľne postacie
historyczne i legendarne.
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Pisma. Jest grubo ponad tysiÇc ĝwiÛtych tekstów taoizmu, choÉ moľna z duľÇ
dozÇ pewnoĝci stwierdziÉ, ľe nikt nigdy nie przeczytaĄ wszystkich od deski do
deski. DotyczÇ one tematów tak zróľnicowanych jak formuĄy rytualne, alchemia,
moralnoĝÉ i fizjologia.
Duchowni. Organizacje taoistyczne wyksztaĄciĄy bardzo skomplikowanÇ i misternÇ
hierarchiÛ duchowieĆstwa. WyĝwiÛceni kapĄani noszÇ specjalne szaty, majÇ
dostÛp do sekretnych interpretacji ĝwiÛtych tekstów i sprawujÇ funkcje rytualne.



ĜwiÛte miejsca. Przez wiÛkszÇ czÛĝÉ historii jego istnienia waľnÇ czÛĝciÇ taoizmu
byĄa „ĝwiÛta geografia”, czyli miejsca uwaľane za obdarzone szczególnym Ąadunkiem
religijnym. W krajobraz ĝwiÛtych gór wbudowano kilka najwaľniejszych ĝwiÇtyĆ
taoistycznych.

Nie kaľdy pustelnik, mag i egzorcysta jest taoistÇ
Jeūeli czujesz sió nieco zdezorientowany wieloznacznoőciñ sûowa „taoizm” i tym,
ūe moūe sió ono odnosiġ do róūnej maőci filozofów taoistycznych i osób wyznajñcych tó religió, prawdopodobnie dobije Ció wiadomoőġ, ūe uūywa sió go takūe
w odniesieniu do osób i rzeczy, które w gruncie rzeczy nie majñ nic wspólnego
z taoizmem!
ChiŁczycy nie zawsze rozumieli mótne i tajemnicze meandry praktyki taoistycznej — np. rozbudowane rytuaûy i hermetyczne teksty — i nie potrafili w peûni
rozróūniġ, kto jest taoistñ, a kto nie. Wiedzieli jednak, ūe wiele osób robi te same
rzeczy, które kojarzyûy im sió z taoizmem, np.: odprawia ceremonie sûuūñce nawiñzywaniu kontaktu ze zmarûymi lub bezpiecznemu przeprowadzaniu ich do
wiecznoőci, egzorcyzmuje zûe duchy albo przyrzñdza mikstury o dziaûaniu leczniczym lub zapewniajñcym nieőmiertelnoőġ. Wyksztaûciû sió nawyk okreőlania tych
osób mianem taoistów bez zwracania uwagi na to, czy rzeczywiőcie sñ duchowymi
spadkobiercami tradycji taoistycznej.
To tak, jakby na widok sñsiadki dekorujñcej dom krysztaûami, odprawiajñcej modûy
do bogiŁ i obchodzñcej stare pogaŁskie őwióta dojőġ do wniosku, ūe jest wikankñ —
przedstawicielkñ religii czósto utoūsamianej z czarownictwem. Bez znaczenia byûoby to, czy faktycznie uczestniczy w sabatach czarownic, zna ustnñ tradycjó wikaŁskñ i naleūy do wikaŁskiej wspólnoty. Z zewnñtrz wydawaûaby nam sió stuprocentowñ wikankñ, ale tylko dlatego, ūe nie wiedzielibyőmy, jak „prawdziwi”
wikanie rozumiejñ swojñ religió.
Sprawa jest draūliwa, poniewaū wielu ChiŁczyków popeûniajñcych ten bûñd byûo
konserwatywnymi intelektualistami konfucjaŁskimi, w dodatku czósto przeczulonymi na punkcie tego, co na Zachodzie nazywamy przesñdami. Ci ludzie po
prostu odrzucali taoistyczne rytuaûy i zwyczaje jako irracjonalne bzdury i nie byli
zainteresowani dostrzeganiem róūnic miódzy „zwykûymi” szarlatanami i czarownikami a szarlatanami i czarownikami, którzy rzekomo przeszli specjalne
szkolenie. To oni pisali podróczniki i ksiñūki historyczne oraz byli dla zachodnich
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podróūników pierwszym ũródûem informacji na temat Chin. W efekcie utrwaliû
sió zwyczaj zakûadania, ūe skoro lokalne ludowe praktyki religijne nie sñ buddyjskie ani konfucjaŁskie, muszñ byġ taoistyczne. W dzisiejszych Chinach sûowo
„taoista” moūe byġ nawet synonimem natrótnego przekupnia! Wyobraũ sobie,
jaki zamót powstaû w zwiñzku z tym w badaniach nad chiŁskñ religiñ i jak bardzo
martwi to prawdziwych taoistów, którzy wiedzñ, ūe ich praktyki nie majñ nic
wspólnego z ludowñ religiñ.
Jest róūnica miódzy taoistami, którzy odebrali staranne wyksztaûcenie i zostali
wyőwióceni w obrzñdku taoistycznym, a róūnej maőci lokalnymi kapûanami i przewodnikami duchowymi, którzy „taoistami” sñ nazywani tylko przez pomyûkó.
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