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WSTĘP

Książka, którą zatytułowałam Filozofi czne podstawy sztuki kręgu konfu-
cjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego w zamyśle nie ma 
być kolejną pozycją poświęconą panoramicznemu ujęciu prehistorycznych 
i wczesnohistorycznych dziejów kultury chińskiej. Nie było moim zamiarem 
przedstawienie w niej wyczerpującej historii starożytnej sztuki Kraju Środka 
czy pełnego obrazu kultury materialnej poszczególnych epok. Zaczęłam 
pisać tę książkę, ponieważ chciałam przyjrzeć się bliżej pewnemu niezwy-
kłemu zjawisku, jakim była i wciąż jest sztuka konfucjańskiego kręgu kultu-
rowego. Sztuka, której najbardziej specyfi czne i zarazem najbardziej ważkie 
cechy rodziły się na przestrzeni wielu wieków z trwających nieprzerwanie 
studiów fi lozofi cznych, jakim obowiązkowo musieli się oddawać tworzący 
ją artyści. Chciałam zobaczyć, jak pewne wybory i przekonania fi lozofi cz-
ne żywione przez ludzi wykształconych (wenren 文人), sformułowane na 
początku, w chińskiej starożytności, w klasycznym okresie czasów sprzed 
panowania dynastii Han, czasów Konfucjusza, Mencjusza, Xunzego, Lao-
ziego i Zhuangziego, określiły rozumienie tego, czym powinna być sztuka 
(yi 艺) i jak w związku z tym powinno się ją uprawiać. 

Bowiem tej najbardziej chińskiej z chińskich sztuk, jaką była „droga 
pędzla”, nie tworzyli zawodowi artyści, lecz szczególnego rodzaju amatorzy: 
konfucjańscy uczeni – urzędnicy. To oni poprzez sztukę, jako ludzie kształ-
tujący kulturę fi lozofi czną i zarazem przez nią ukształtowani, odnosili się do 
kosmosu, natury, duchów przodków, bóstw… i myślicieli z konkurujących 
z nimi szkół. Studiowali teksty fi lozofi czne szkół innych niż ich własna 
i interpretowali je w nieco odmienny sposób niż czynili to ich twórcy. Parę 
wieków później praktykowali buddyjską medytację, czytali sutry i znów 
rozumieli je na swój sposób. Odwiedzali buddyjskie klasztory i przyjaźnili 
się z ich opatami. Niektórzy spośród nich znajdowali w górskich świątyniach 
schronienie i swoje miejsce na ziemi, gdy okoliczności życia lub toczącej się 
zmiennymi kolejami losu historii ich kraju podsuwały takie rozwiązanie. 
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Wszędzie jednak pozostawali w istotnie ważnej relacji do pierwotnej nauki 
konfucjańskiej, która wciąż od nowa stanowiła dla nich najważniejsze źródło 
inspiracji do tego, by być w świecie w pewien wybrany przez nich sposób 
i do tego, by uprawiać sztukę – z naciskiem nie tyle na jej kolekcjonowanie, 
ile na ćwiczenie się w danej dyscyplinie artystycznej. 

Ponieważ ja sama zawodowo zajmuję się fi lozofi ą akademicką, można 
by podejrzewać, że moje przekonanie o niezwykle mocnej „fi lozofi czności” 
tej sztuki jest jedynie błędem wynikającym z własnego doświadczenia 
badawczego. Może pojawić się obawa, że to przekonanie jest związane 
z przypadłością, na którą często zapadają specjaliści w jakiejś wąskiej 
dziedzinie badań, przypadłością polegającą na tym, iż wszędzie widzą 
„ślady” wpływów swej specjalności, co powoduje w efekcie, iż przejawia-
ją tendencję do przeszacowywania wagi owych „śladów” w konkretnym 
zjawisku kulturowym. Profesjonalny historyk sztuki będzie być może zdu-
miony aż tak fi lozofi czną perspektywą. I z takim powątpiewaniem zdarzało 
mi się spotykać ze strony niektórych specjalistów zajmujących się sztuką 
Dalekiego Wschodu, której częścią jest nurt sztuk konfucjańskich. Ale byli 
i tacy znawcy tematu – równie wybitni jak ci pierwsi – którzy, choć z wy-
kształcenia i zawodowych zainteresowań sami nie byli fi lozofami, to jednak 
również obierali taką właśnie perspektywę badawczą. Im zawdzięczam miłe 
uczucie przynależności do szerszego grona badaczy, którzy żywią podobne 
do mojego przekonanie o roli fi lozofi i w części dalekowschodnich sztuk.

Jednym z nich był Przemysław Trzeciak, profesor historii sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, a w latach 1989–1996 współredaktor dziesię-
ciotomowej encyklopedii Sztuka świata i autor zamieszczonych w niej haseł 
dotyczących sztuki chińskiej oraz dwóch monografi i; jednej poświęconej 
tuszowemu malarstwu kręgu wenren, noszącej znamienny tytuł Idea i tusz, 
i drugiej zatytułowanej Powieki Bodhidharmy. Sztuka herbaty dawnych Chin 
i Japonii. Przemysław Trzeciak tak wspomina swoją drogę badawczą: 

Gdy przed kilku laty pracowałem nad syntezą sztuki chińskiej dla wydawnic-
twa Sztuka świata, nazwałem pejzaże malowane przez wenren fi lozofi cznymi. 
Ograniczona objętość, jaką miałem wówczas do dyspozycji, nie pozwalała 
rozwinąć tematu i uzasadnić szerzej użytego określenia. Robię to więc tutaj, 
jeszcze silniej przekonany, że chińscy wenren poszukiwali poprzez malarstwo 
swoistej unio mystica albo – określając to w kategoriach chińskich shenhui – 
harmonijnego współdźwięku ze światem. Najwyższym celem adeptów buddy-
zmu chan i daoizmu było uświadomienie sobie jedności i wzajemnego powią-
zania wszystkich rzeczy, wyjście poza koncepcję odrębnej, jednostkowej jaźni, 
zidentyfi kowanie się z ostateczną rzeczywistością. Wsłuchując się w głos natu-
ry, znajdowali w swej duszy oddźwięk, który rozwijał się spontanicznie w ich 
wnętrzu, sięgając „ich prawdziwej natury sprzed przyjścia na świat”1.

1 Przemysław Trzeciak, Idea i tusz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 86.
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W obu książkach Przemysława Trzeciaka znaleźć można wiele odnie-
sień do fi lozofi i chińskiej i interpretacji powstałych ze wsłuchiwania się 
autora w jej duchową tradycję i bogactwo, w tym również myśl fi lozofów 
konfucjańskich, którzy z niezrównaną maestrią harmonizowali i jednoczyli 
w swej praktyce nauki swoich nauczycieli z „milczącym nauczaniem” mi-
strzów daoistycznych i praktykami medytacyjnymi chińskich buddystów. 

Głównym zagadnieniem, które zainspirowało mnie do podjęcia pracy 
nad Filozofi cznymi podstawami sztuki kręgu konfucjańskiego, była potrzeba 
zbadania tego, co tak naprawdę oznaczają owe dwa przymiotniki: „konfu-
cjańska” i „fi lozofi czny” używane w Chinach w stosunku do takich sztuk 
jak klasyczna muzyka i poezja, tuszowe malarstwo krajobrazowe, sztuka 
herbaty i artystycznego picia wina, sztuka spotkania i „czystych dysput”, 
sztuka „krajobrazów na tacy” i prywatnych ogrodów konfucjańskich uczo-
nych. Dlatego w niniejszej książce zajmuję się starożytnymi początkami 
tych sztuk. Bowiem badając te źródła, przekonałam się, że działalność 
artystyczna, w wyniku której powstawał pejzaż na zwoju jedwabiu, jest 
„konfucjańska” i „fi lozofi czna” w takim samym mocnym sensie, jak iko-
na i praca nad jej tworzeniem jest „prawosławna”. Każdemu twórcy ikon 
i każdemu odbiorcy tej sztuki chęć głębokiego zrozumienia, czym jest ta 
artystyczna działalność, bez pogłębionej znajomości prawosławia wydałaby 
się przedsięwzięciem całkowicie chybionym. Tak samo jest w omawianym 
przeze mnie przypadku. Im bardziej jest się znawcą myśli konfucjańskiej, 
tym bardziej można stać się specjalistą i koneserem tej sztuki. Jej twórcy 
nieprzypadkowo określani są mianem wenren (文人), mianem ludzi wy-
kształconych, cywilizowanych, kulturalnych w obu znaczeniach tego słowa 
– i jako subtelnych, dobrze wychowanych dżentelmenów, i jako twórców 
wysublimowanej kultury wysokiej. 

I pod tym względem Chiny stwarzają czytelnikowi i badaczowi z Za-
chodu okazję, która jest doprawdy niezwykła. Korzenie sztuki tkwią tu 
w fi lozofi i i jednocześnie fi lozofi a uczonych konfucjańskich zakorzeniona 
jest w ich doświadczeniu kreowanym przez uprawiane przez nich sztuki. 
Zong Baihua, prezentując specyfi czne cechy estetyki chińskiej, zauważył, 
że „w okresie przed panowaniem dynastii Qin [pierwsze zjednoczenie 
cesarstwa chińskiego w 221 p.n.e.] różni myśliciele i fi lozofowie stosowali 
metafory odnoszące się do sztuki w celu wyjaśnienia swoich poglądów 
fi lozofi cznych. I na odwrót, ich poglądy fi lozofi czne w znacznym stopniu 
wpływały na późniejszy rozwój sztuki”2. 

2 Estetyka chińska. Antologia, red. Adina Zemanek, Wydawnictwo Universitas, Kraków 
2007, s. 36.
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Współczesny fi lozof konfucjański Chang Chung-yuan, odnosząc się do 
sztuki konfucjańskiego kręgu kulturowego, mówi o „doświadczeniu ontolo-
gicznym”, które ona przywołuje i zarazem, w którym się rodzi: „Analizując 
chińską poezję, zauważyliśmy, że kiedy poeta identyfi kował swoje własne 
poetyckie doświadczenie z doświadczeniem ontologicznym, tworzył dzieła 
najwyższej jakości”3. A znakomity francuski sinolog F. Jullien zaczyna 
omawianie estetycznie ważnego pojęcia „nieokreśloności” od zwrócenia 
uwagi na to, że fi lozofi czny motyw „nieokreśloności”: „…był ważny już 
w myśli starożytnej, kiedy starano się przedstawić portret Mędrca lub opo-
wiedzieć coś o Drodze [dao 道 i sheng 圣 – dwa kluczowe pojęcia w fi lozo-
fi i chińskiej]. Od tamtych czasów to pojęcie wzbogacało tradycję estetyczną 
Chin i to nie tylko dlatego, że rozwijające się tam sztuki korzystały z takiej 
intuicji, ale również dlatego, że właśnie sztuka może uwrażliwić nas na 
ową podstawową nieokreśloność. Zadaniem sztuki jest zatem ukazywanie 
nieokreśloności: dzięki muzyce, poezji i malarstwu nieokreśloność staje 
się doświadczeniem”4. Dodajmy, że jak opisuje to Jullien, doświadczeniem 
życia fi lozofi cznego uczonego – urzędnika konfucjańskiego.

W mojej książce będę chiała zbadać i przybliżyć to, jak inne, obok 
„nieokreśloności”, kluczowe kategorie i koncepcje fi lozofi i chińskiej sta-
wały się w sztuce uprawianej przez konfucjańskich uczonych ich żywym 
doświadczeniem życia i fi lozofowania. I zwrotnie, lub raczej należałoby 
rzec: i zarazem, jak sztuka pozwalała im dopowiadać, odkrywać właści-
we zrozumienie przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji myśli 
zawartej w korpusie klasycznych ksiąg fi lozofi i konfucjańskiej. Każda 
próba oddzielenia jednej z tych dziedzin od drugiej – fi lozofi i od sztuki czy 
sztuki od fi lozofi i – „wypreparowania” ich „czystych” postaci, zubożałaby 
ich rozumienie, a w wielu kwestiach wręcz uniemożliwiałaby jakiekolwiek 
poprawne odtworzenie sensów. 

Świadomość tej cechy ich kultury towarzyszyła chińskim myślicielom 
od samego początku i jej pierwsze omówienie znajdziemy już w pismach 
Konfucjusza. Wiele podstawowych koncepcji fi lozofi cznych oryginalnie 
nie tylko było wykładanych przez fi lozofów za pomocą metafor zaczerp-
niętych ze sztuki, ale wręcz wymagały one od czytelnika, by miał osobiste 
doświadczenie uczestniczenia lub praktykował którąś ze sztuk.

Wybraną przeze mnie strategię zaznajamiania się z kulturą artystycz-
ną konfucjańskiego kręgu ludzi wykształconych będzie wyznaczała per-
spektywa badawcza charakterystyczna dla współczesnych badań nad tzw. 
fi lozofi ą Wschodu. W ramach tej perspektywy myśl Platona, Arystotelesa, 

3 Ibidem, s. 241.
4 François Jullien, Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin, tłum. Beata 

Szymańska, Anna Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 11.
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Kartezjusza czy Kanta stanowi integralną część programu nauki i ba-
dań w ośrodkach akademickich chińskich, japońskich bądź koreańskich, 
a naukę Konfucjusza, Mencjusza czy Laozi i Zhuangzi można odnaleźć 
w programach studiów w wielkich ośrodkach naukowych Europy bądź 
obu Ameryk. Filozofi a Wschodu i Zachodu w świecie, który ma charakter 
globalny, traktowana jest obecnie jako wspólny dorobek ludzkości i prze-
staje mieć znaczenie jedynie egzotyki. Dlatego badania dotyczące fi lozo-
fi i chińskiej, dla których oryginalnym językiem jest język angielski (!), 
prowadzone w takich ośrodkach, jak Harvard, Cambridge, Oxford, Hong 
Kong, w uniwersytetach na Hawajach i w Tajwanie, skupionych wokół 
wydawnictw takich jak: „Philosophy East and West”, „Journal of Chinese 
Philosophy”, Science and Civilisation in China (red. Joseph Needham) czy 
Encyclopedia of Chinese Philosophy (red. Antonio S. Cua) i najnowsza 
History of Chinese Philosophy (red. Bo Mou) traktowane są przeze mnie 
nie tylko na równi z pracami prowadzonymi w języku chińskim (zarówno 
klasycznym, jak i współczesnym), lecz jako takie, które obecnie wyznaczają 
jeden z najbardziej żywych i interesujących faktycznych kontekstów upra-
wiania fi lozofi i konfucjańskiej, daoistycznej i buddyjskiej. W najnowszej 
literaturze przedmiotu mamy wiele opracowań, które powstały w tej kon-
wencji metodologicznej5. Na polskim rynku wydawniczym jako przykład 
takiego podejścia może posłużyć najnowsza publikacja Wydawnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wydana w serii Ex Oriente pod tytułem 
Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej – od myśli starożytnej do chińskiego 
buddyzmu. Jej autorka, JeeLoo Liu, we wstępie tak charakteryzuje swoje 
podstawowe wybory metodologiczne, które w całości zbieżne są z tymi, 
które wyznaczały i moją pracę badawczą:

Zanim Czytelnicy poznają treść książki, trzeba wyjaśnić kilka spraw. Po pierwsze, 
zastosowane przeze mnie podejście jest podejściem analitycznym, a owa analiza 
często ma charakter porównawczy. Przez „analityczną” rozumiem taką metodę 
fi lozofi czną, która kładzie akcent na dokładne wyjaśnianie pojęć, formułowanie 
argumentów, badanie podstawowych założeń i dążenie do precyzji językowej. 
Tam gdzie to możliwe, zbieram i krótko omawiam dowody przedstawione przez 
danego fi lozofa. Jeśli zaś sam fi lozof nie formułuje żadnych wyraźnych wnio-
sków, analizuję podstawowe przesłanki jego myślenia, metodę i kluczowe pojęcia. 
Podkreślając „analityczny” charakter mojej metody, chcę ją odróżnić od fi lolo-
gicznego, hermeneutycznego czy sinologicznego podejścia do fi lozofi i chińskiej.

„Porównawczość” natomiast polega tutaj na tym, że próbuję łączyć refl eksję 
nad fi lozofi ą chińską z refl eksją nad fi lozofi ą Zachodu. Moim zamiarem nie jest 
przedstawienie różnych szkół fi lozofi cznych w Chinach jako czegoś należącego 
do odległej przeszłości, lecz zachęcenie do dalszego namysłu nad sprawami, 
które absorbowały dawnych chińskich mędrców. Myśliciele starożytnych Chin 

5 Na czele z dwoma pomnikowymi dziełami – encyklopediami Antonia S. Cua i Bo Mou.
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być może nie używali naszej współczesnej terminologii, ale to, czym się zaj-
mowali, stanowi przedmiot zainteresowania fi lozofi i w ogóle. Poza tym wśród 
współczesnych komentatorów myśli chińskiej jest wielu takich, którzy ode-
brali wykształcenie w zakresie fi lozofi i zachodniej, co znajduje odbicie w ich 
analizach i sposobie myślenia. Ukazując, jak różni współcześni komentatorzy 
odczytują fi lozofi ę chińską, nie możemy uniknąć stosowania zachodniej ter-
minologii. Podstawą [analizy] jest zwykle najbardziej reprezentatywne dzieło 
danego fi lozofa w nieuproszczonej, oryginalnej – to znaczy chińskiej – wersji. 
Źródła pośrednie natomiast obejmują większość dostępnych artykułów i ksią-
żek napisanych w języku angielskim6.

Tu Wei-ming, jeden z najbardziej wpływowych współczesnych fi lozofów 
konfucjańskich, we wstępie do książki Roberta C. Neville’a Boston Con-
fucianism przyznaje, że to, iż część jego własnej twórczości fi lozofi cznej 
związana jest z językiem angielskim i ogólnoświatową debatą akademicką, 
czyli to, że myśli o ren (仁), li (礼), zhi (知) i xin (信) odpowiednio jako 
o „humanity (benevolence), rightness (righteousness), ritual propriety, 
wisdom and trust”, zmieniło „oryginalny aromat” tych kategorii7. Zwraca 
jednak uwagę również i na fakt, że chociaż w konfucjanizmie nigdy nie 
było nakazu fi lozofowania jedynie w klasycznej chińszczyźnie, to przez 
wieki pozostawała ona językiem, którym posługiwali się wykształceni 
konfucjaniści. Gdy w pierwszych wiekach naszej ery ta fi lozofi a rozpoczęła 
swą wędrówkę przez Koreę i Wietnam do Japonii, była wciąż myślą żywą, 
ewoluującą, rozwijającą się i zyskującą nowe znaczenia w zetknięciu z no-
wymi językami, które stopniowo zaczęły współwystępować w powstającej 
w jej ramach literaturze fi lozofi cznej. W miarę tego, jak Japonia i Korea 
stawały się krajami konfucjańskimi, sam konfucjanizm stawał się „japoń-
ski” i „koreański”. 

Zetknięcie i dialog Wschodu z Zachodem również zmienia i Wschód, 
i Zachód, ponieważ język angielski i inne nowożytne języki Europy czy 
Ameryki i Australii są jednymi z wielu, w których współcześnie rozwija 
się myśl konfucjańska, daoistyczna i buddyjska. Współczesny myśliciel 
konfucjański, Xinzhong Yao, w swoim wprowadzeniu do konfucjanizmu 
zauważył, że „…konfucjanizm czerpie swą energię i witalność zarówno 
ze swego wnętrza, jak i z interakcji z innymi tradycjami oraz wzajemnego 
oddziaływania na siebie przeszłości i teraźniejszości”8. Kultura konfucjań-

6 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej – od myśli starożytnej do chińskiego 
buddyzmu, tłum. Mieczysław Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2010, s. IX–X, XII.

7 Robert Cummings Neville, Boston Confucianism. Postable Tradition In the Late-Mod-
ern World, New York 2000; s.xii. 

8 Xinzhong Yao, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2009, s. 7.
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ska w swoim trwającym nieomal trzy tysiąclecia rozwoju miała zarówno 
okresy otwarcia, jak choćby wtedy, gdy przyswajała myśl i praktykę bud-
dyzmu, jak i zamknięcia. Obecnie wydaje się, że ponownie nastaje epoka 
przenikania się wpływów. 

Filozofi czne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego są książką, w której 
tę sytuację przyjmuje się nie tylko jak zastaną rzeczywistość, ale i jako coś, 
co należy z pożytkiem kontynuować. Zatem kontekst, w jakim prowadzone 
są w niej rozważania, nie będzie ani ściśle sinologiczny, ani językoznaw-
czy. Konfucjanizm traktowany będzie w niej jako fi lozofi a uniwersalna, 
część kultury globalnego świata. Cesarstwo chińskie – stworzona przez 
konfucjanizm forma polityczna – zakończyło swój żywot w 1911 roku 
wraz z nastaniem Republiki Chińskiej. Później trauma komunistycznej 
Rewolucji Kulturalnej (1966–1969) miała fi zycznie zniszczyć lub „zre-
socjalizować” uczonych, którzy przeżyli koniec konfucjańskiego świata. 
Jednak zarówno oni sami, jak i ich fi lozofi a i sztuka przetrwały upadek 
instytucji politycznych, i współcześnie myśl konfucjańska przeżywa swój 
renesans. Zainteresowanie tą kulturą ożywa nie tylko w krajach (wydaje 
się, że jednak przedwcześnie) nazwanych „postkonfucjańskimi”, takich 
jak Japonia, Tajwan czy Korea Południowa, do których po drugiej wojnie 
światowej wkroczyła demokracja liberalna. Filozofi ę konfucjańską, jak już 
powiedziano, studiuje się obecnie w najbardziej renomowanych uniwersy-
tetach europejskich i amerykańskich, a sztuki konfucjańskiego kręgu ludzi 
wykształconych (文人 wenren) od przełomu estetycznego XIX i XX wieku 
nadal są częścią kultury zachodniej. 

W uwagach wstępnych chciałabym jeszcze wytłumaczyć się z zawę-
żenia tematu książki, na które wskazuje jej podtytuł: Źródła klasyczne 
okresu przedhanowskiego. Z jednej strony to ograniczenie wskazuje na 
konieczność wynikającą z samego przedmiotu badań, z którym jest tak, 
jak z wieloma innymi rzeczami dotyczącymi Chin: wielość ważnych ma-
teriałów źródłowych, wątków dyskursu, koncepcji, skala artystycznych 
przedsięwzięć w omawianym nurcie kultury, ilość dzieł i artystów, nawet 
gdyby zechcieć ograniczyć się tylko do najwybitniejszych, jest tak wielka, 
iż pod tym względem nie ma sobie równych w świecie zachodniej kultury. 
Chiny były i wciąż pozostają magiczną krainą działania wielkich liczb. 
Dlatego myślę, że próba umieszczenia w jednej publikacji panoramy sztuki 
konfucjańskiej nie byłaby celowa, ponieważ z konieczności musiałaby mieć 
bardzo powierzchowny, odnoszący się do tego, a co i tak już wszystkim 
jest wiadome, charakter. 

Dzieje tej kultury mają trzy duże fazy. Pierwsza faza to kształtowanie 
się najbardziej podstawowych rozstrzygnięć systemowych. To właśnie 
jest okres z przed panowania dynastii Han (206 p.n.e.–221 n.e.). Następ-
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nie wraz z Hanami rozpoczyna się wielki okres syntez, harmonizowania 
różnych, zdawać by się mogło, niemożliwych do pogodzenia wizji, w tym 
wchodzącego do Chin buddyzmu. W jego wyniku w epoce panowania 
kolejnych dynastii, aż po dynastę Tang (618–907) następuje niebywały 
rozkwit kulturowy Kraju Środka. U schyłku świata Tangów znów kształtują 
się nowe kierunki rozwoju. Neokonfucjanizm czasów panowania dynastii 
Song (960–1126) i Ming (1368–1644) daje podwaliny pod nowożytne in-
terpretacje i dwie wielkie syntezy: racjonalistyczną Zhuxiego (1130–1200) 
i idealistyczną naukę Wang Yangminga (1472–1528). Stąd podział studiów 
na dwa okresy klasyczne przed panowaniem dynastii Han i od dynastii 
Hanów do czasów panowania dynastii Tang oraz nowożytne studia neo-
konfucjanizmu jest ze wszech miar zasadny.

Ograniczenie materiału odzwierciedla zatem dzieje samego przedmio-
tu badań. Rozłożenie treści na kilka części pozwala nie tylko na w miarę 
systematyczną i metodyczną pracę, ale i na studia umożliwiające większe 
zrozumienie dzięki spowolnieniu marszruty. Jednak jakiś plan owej mar-
szruty jest konieczny. 

W rozdziale pierwszym zaczniemy od tego, co najbardziej oczywiste, 
ale nie dla ludzi wychowanych w kulturze Zachodu, a dla twórców sztuki 
„drogi pędzla”. Oryginalne sensy koncepcji innych niż konfucjańska chiń-
skich szkół fi lozofi cznych przywoływane będą tam, gdzie określenie różnic 
pozwoli bardziej zbliżyć się do cech specyfi cznych, które charakteryzują 
sposób widzenia rzeczywistości przez wenren (文人). Z tego samego po-
wodu przywoływane będą różnice z oryginalną myślą starożytnej Grecji, 
Rzymu i chrześcijaństwa. Takie „stawianie naprzeciw siebie” zawsze jest 
stosunkiem wzajemnym: punkty widzenia wzajem się oświetlają po to, by 
pokazać, a nie po to, by znieść różnice. I w tym względzie będziemy podą-
żać za wspominanym już Françoisem Jullienem, który we wprowadzeniu do 
swojego przenikliwego studium fi lozofi cznej i estetycznej zarazem kategorii 
dan 淡 (nieokreśloność) napisał tak: 

Dlatego też chciałbym to wszystko przybliżyć czytelnikowi przez przykłady 
i teksty, tak żeby on sam mógł odczuć, czym jest nieokreślony dźwięk, nieokre-
ślone znaczenie, nieokreślony obraz, i żeby dla zinterpretowania tego doświad-
czenia9 mógł uzyskać jak największy dystans: w tym celu staram się zestawiać 
różne kultury, tworząc stopniowo możliwość porównań10 […] Chiny wydały mi 
się idealnym przypadkiem, aby zbadać naszą myśl z zewnątrz – a przez to wy-
rwać ją z jej atawizmu. […] Trzeba nabrać dystansu. Dystans badawczy jest 
wskazany – i właśnie Chiny stwarzają okazję ku temu11.

09 Oba pogrubienia pochodzą ode mnie
10 François Jullien, Pochwała nieokreśloności…, s. 10.
11 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, 

tłum. Maciej Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. VIII.
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Rozdział pierwszy ma w zamyśle właśnie owo dostarczenie okazji 
ku temu, by uwolnić się od podwójnego uwikłania – w przedmiot badań 
i w sposób ich prowadzenia. Z jednej strony dystans badacza do przedmiotu 
własnych dociekań, z drugiej dystans człowieka wykształconego, a więc 
ukształtowanego przez środowisko kulturowe, w którym dojrzewał i stawał 
się sobą samym, do nie do końca przez niego rozpoznawalnych wzorów 
własnej kultury. Dlatego drogę rozumienia sztuki konfucjańskiej zacząć 
należy od poznawczego zdystansowania się do tego, co jest najbardziej dla 
nas oczywiste. Tak oczywiste, iż uważamy, że taki po prostu jest świat. Mu-
simy rozpoznać owe oczywistości, ponieważ to, co „po prostu jest światem” 
w głowach twórców sztuki kręgu wenren (文人) jest znacząco inne.

Gdy już będziemy mieli zarys obrazu świata przyjętego u początków 
cywilizacji chińskiej, w rozdziale drugim prześledzimy, jak starożytni fi -
lozofowie pomagali zrozumieć innym, jakie jest miejsce człowieka w tym 
świecie, czyli jak pomagali oswajać tę rzeczywistość i się w niej odnajdy-
wać i zadomawiać. Wyznaczy to sposób, w jaki twórcy tej sztuki określali 
to, co będzie w ich życiu i działalności na wielu polach i w wielu przestrze-
niach ważne i najważniejsze.

Natomiast w rozdziałach trzecim i czwartym będziemy poznawać pod-
stawowe pojęcia i koncepcje związane ze sztuką i artystyczną działalno-
ścią w Kraju Środka. Świadomie nie używam w tym miejscu kategorii 
„estetyka” i „estetyczny”. Ta pojawia się w największej części dopiero 
w okresie następnym, na przełomie panowania dynastii Han i czasów Sze-
ściu Dynastii. Ale wszystkie opracowania, które mają za swój przedmiot 
estetykę, muszą „zahaczać” o czasy przedhanowskie. Muszą zaczynać 
się od Konfucjusza i Mencjusza, od Laoziego i Zhuangziego. Gdy jednak 
podejść bez uprzedzeń i przekonań powziętych z góry, a uznawanych za 
tak oczywiste, iż nie warto im poświęcać więcej miejsca niż wymaga owo 
„zahaczenie”, to wtedy ujawnia się inny możliwy do przyjęcia punkt wi-
dzenia. Taki, jaki przyjęłam ostatecznie w mojej książce. Otóż, moim zda-
niem, w klasycznych, starożytnych tekstach fi lozofi cznych konfucjanizmu 
i daoizmu, obok teorii i koncepcji etycznych, politycznych, społecznych czy 
epistemologicznych i tych dotyczących fi lozofi i języka, jest też teoria sztuki 
i fi lozofi czna wizja artysty – ściśle z wymienionymi powiązana. Odnajdzie-
my w kluczowych tekstach nie tylko wyznaczenie ideałów sztuki, ale i jej 
miejsca w świecie ludzkich spraw i całości kosmicznej. Ba, będę chciała 
pokazać, że są w nich nawet zawarte opracowane techniki i podstawowe 
kwestie warsztatowe, które później zostaną rozwinięte wraz z pojawiają-
cymi się nowymi formami działalności artystycznej, i nigdy nie zostaną 
odrzucone i zapomniane. Będę chciała również pokazać, że przekonanie 
Stanleya Murashige o tym, że estetyczne traktaty o malarstwie z epok 
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późniejszych nie mają jedynie charakteru teoretycznego, lecz są również 
podręcznikami malarstwa, ponieważ „jak w fi lozofi i chińskiej, wykonanie 
[performance] leży w sercu estetyki chińskiej”12, jest również prawdziwe 
w przypadku najstarszych konfucjańskich traktatów fi lozofi cznych. One 
również nie są jedynie i przede wszystkim teoretyczne, lecz w pewnej za-
sadniczo ważnej części są podręcznikami sztuki, w których konfucjańscy 
czytelnicy znajdowali odpowiedź na pytanie o to, jak sztukę praktycznie 
uprawiać. W mojej książce będę starała się to stanowisko odpowiednio 
zilustrować i uzasadnić.

I tak w rozdziale trzecim zostanie omówiona kategoria sztuki (yi 艺) 
i konfucjańskie pojęcie elegancji, szyku, wdzięku (ya 雅), oraz w czym 
uczony konfucjanista jej upatrywał i dlaczego przywiązywał taką wagę do 
jej użytecznej funkcji. W Chinach sztuka uczonych konfucjańskich była nie 
tylko integralną częścią ich życia fi lozofi cznego, ale jedną z jego form, bez 
których rozwój fi lozofi czny nie był w ogóle możliwy. Tak jak trudno mówić 
o uprawianiu fi lozofi i bez znajomości zasad logicznych, tak też bez ćwicze-
nia się w tzw. Sześciu Sztukach nie było mowy o czynieniu postępów na 
konfucjańskiej drodze ku pełni człowieczeństwa, dojrzałości, ku mądrości 
wreszcie. W tym rozdziale odpowiemy sobie na pytanie dlaczego – inaczej 
niż w naszym świecie idei platońskich i arystotelesowych form – sztuka nie 
była traktowana głównie jako przedmiot fi lozofi cznego namysłu, a fi lozofi a 
nie była jedynie teorią sztuki, lecz była jej najbardziej pierwotną, podsta-
wową i najgłębszą inspiracją. Była źródłem, z którego sztuka brała swój 
początek. Stąd celem moim w rozdziale trzecim będzie zaprezentowanie 
bogactwa i różnorodności artystycznej kultury konfucjańskiej, w której już 
w odległych starożytnych początkach uprawianiu fi lozofi i, czynnemu udzia-
łowi w polityce i życiu społecznym towarzyszyła twórczość artystyczna. 

W rozdziale następnym – czwartym – będziemy odkrywać, dlaczego 
trwałość tego, co jest bezużyteczne, okazuje się większa od tego, co uży-
teczne. Poznamy drogę artysty swobodnie włóczącego się w przestrzeniach, 
rzec można, „totalnych”, artysty bezdomnego, który wie, jako jej twórca, że 
jest taka sztuka określana mianem daoshu (道术), w której sztuką niczego 
nie można dokonać. 

W rozdziale piątym przedstawimy to, co pod koniec omawianego przez 
nas okresu już czekało na progu na możliwość zaistnienia i przeobrażenia 
– zawsze w kontynuacji do tego, co było na początku, u źródła. Zobaczymy, 
że zamknięcie jednego okresu otwiera następny, ale w taki sposób, iż to, 
co nowe, będzie się rodziło z – jak mówią konfucjaniści, daoiści, i później 

12 Stanley Murashige, Philosophy of Art [w:] Encyclopedia of Chinese Philosophy, red. 
Antonio Cua, Routledga 2003, s. 511.
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będą się też do tego odwoływać buddyści chińskich szkół – „powrotu do 
źródeł”. I tak nasza parabola kompozycji badawczej się zamknie i otworzy 
zarazem.

* * *

Na koniec uwaga dotycząca tłumaczeń tekstów chińskich. Oryginalne 
teksty chińskich fi lozofów, w których tworzyli oni fi lozofi czne podstawy 
kultury oraz uprawiali krytyczną analizę jej form, są bardzo wieloznacz-
ne. Używanie niejednoznacznych terminów jest w nich z wielu powodów 
zabiegiem świadomym. W przeciwieństwie do krytyki zachodniego kręgu 
kulturowego, w Chinach krytyka najbardziej ceniona to taka, która nie dąży 
do zamknięcia tematu, do ostatecznych rozstrzygnięć interpretacyjnych, 
lecz wprost przeciwnie – otwiera wciąż nowe możliwości. Jest to wpraw-
dzie droga tradycji, a podążanie nią jest nakazem, ale zgodność z nauką 
poprzedników oznacza tu nie ortodoksję (która czasem, gdy pojawiała się 
w historii, była przez czołowych przedstawicieli myśli konfucjańskiej kry-
tykowana za to, że tworzy z żywego nurtu kultury jej skostniałą i martwą 
formę), lecz harmonijne wpisanie się w nieprzerwany ciąg „życia kultury”. 
Stąd każde tłumaczenie, ponieważ z konieczności musi być określone 
oraz ponieważ wieloznaczności kultury zachodniej nie są oczywiście ta-
kie same jak te, będące przedmiotem tłumaczenia, zawsze będzie śladem 
dokonanego przez tłumacza wyboru. Zasadniczo w tekstach, które były 
już tłumaczone na język polski, staram się odwoływać do istniejących 
tłumaczeń. Być może moje wieloletnie badania poświęcone fi lozofi i konfu-
cjańskiej zaowocowały pewnym przyjęciem przeze mnie ducha tej kultury, 
ale czuję, że w dziedzinie tłumaczeń zbyt rzadko nawiązujemy do tego, co 
jest, „wpisując się w ciąg tradycji”, a nazbyt chętnie każdy kolejny badacz 
czuje się zobowiązany do „oryginalności” i zaczynania wszystkiego od 
nowa. Dlatego w tych przypadkach, gdy niekiedy mój wybór w konkretnym 
kontekście badawczym będzie związany z opcją, która nie została wybrana 
przez innych, będzie prowadził mnie nie tyle do sformułowania własnego 
tłumaczenia, ile do rozwinięcia istniejącego tłumaczenia w nowym kierun-
ku. W ten sposób pojawi się okazja, by poznać wielość możliwości, jakie 
niosą ze sobą teksty chińskiej klasyki. I takie tłumaczenie nie powinno być 
traktowane jak ocena już istniejącego. Nie staram się również tłumaczyć 
na nowo chińskich terminów fi lozofi cznych, podzielam bowiem w całości 
przekonanie wyrażone przez JeeLoo Liu, że „…różnice pojęciowe powinny 
być odzwierciedlone w sporach fi lozofi cznych, a nie po prostu w sposobie 
tłumaczenia nazw”13. Uważam, że powinniśmy traktować nazwy fi lozofi cz-

13 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 343.
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nego dyskursu w Chinach tak, jak one na to zasługują, czyli jako terminy 
techniczne tegoż dyskursu, a nie jak literaturę piękną lub wypowiedź języka 
potocznego. 

Należy brać pod uwagę przede wszystkim kontekst możliwego uzgod-
nienia tekstu w ramach spójnej wizji fi lozofi cznej. Dlatego w pełni po-
dzielam stanowisko Xiaogana Liu, który w następujący sposób apelował 
o przyjmowanie takiej właśnie metodologii badań: „Próbując zrozumieć 
[kategorię] dao tak precyzyjnie, jak to tylko jest możliwe, tekst [Laozi] 
musimy odczytywać wiernie i ostrożnie, nie tylko słowo po słowie i zdanie 
po zdaniu, lecz również mając na uwadze możliwy obraz całości, który 
wyznacza relatywnie spójne znaczenie tekstu. Wyrażenie »relatywnie 
spójne« zakłada, że Laozi zawiera teorie systematyczne i spójne. To jest 
spójność i koherencja, w słabym czy też luźnym znaczeniu, nie w znacze-
niu spełnienia ścisłych kryteriów spójności logiki współczesnej. Dlatego 
nie zgadzam się z twierdzeniem, że »…w Laozi nie ma żadnego tematu 
rozwijanego systematycznie« (Hans Georg Moeller, The Philosophy of 
the Daodejing, Columbia University Press, New York 2006, s. 3), które to 
twierdzenie ma uzasadnienie w oczekiwaniu, że Laozi jako traktat musi 
kontynuować linię logiki współczesnej i takiegoż uzasadniania. Tekst, na 
modłę starożytnego chińskiego wykładu, faktycznie przedstawia w spo-
sób spójny zainteresowanie paroma tematami”14. I to właśnie umiejętność 
znalezienia oryginalnego odniesienia do tego rodzaju „spójności” tekstu 
powinno wyznaczać ewentualne zmiany rozumienia terminów stosowanych 
przez twórców chińskich traktatów. 

14 Liu Xiaogan, Daoism (I): Lao Zi and the Daodejing; w History of Chinese Philosophy, 
Bo Mou (red.), Routledge, London, New York 2009, s. 223.
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Chiang Yee, twórca jednego z najbardziej znanych współczesnych pod-
ręczników kaligrafi i chińskiej, poczynił kiedyś bardzo proste i zarazem 
niezwykle trafne spostrzeżenie: „Do niedawna Europejczycy mieli skłon-
ność do myślenia o chińskiej umysłowości jako o czymś wysoce tajemni-
czym. Oczywiście Chińczycy nigdy sami o sobie w ten sposób nie myśleli. 
Zatem tajemnica musi być wynikiem niezrozumienia”1. Rodzi się ono 
szczególnie łatwo, gdy przyjmujemy (a czynimy tak na ogół bezwiednie), 
że podstawowe wybory fi lozofi czne dokonane w naszej własnej kulturze 
są uniwersalne. Zakładamy, że jeżeli coś jest ważne, to powinno być ta-
kie w każdym miejscu na świecie. Dobro jest zawsze dobrem, a prawda 
jest prawdą. I jeżeli napotykamy cywilizację, w której nie prowadziło się 
dysput na te tak ważne dla nas tematy, to jawi się nam ona jako niezwykle 
wprost zagadkowa. Jak można żyć, nie poświęcając wiele uwagi proble-
mowi prawdy i fałszu? – zadajemy pytanie i widzimy, że nie tylko tak się 
da, ale nawet w takich warunkach można stworzyć cywilizację trwającą 
równie długo jak nasza własna. I tak zagadka nabiera głębi tajemniczości. 
Cała ta tajemniczość bierze się jednak z niezrozumienia, które rodzą źle 
postawione pytania. 

W tomie zatytułowanym Estetyka chińska, który jest kolejną antologią 
tekstów w znakomitej serii Estetyki świata pod redakcją Krystyny Wilko-
szewskiej, redaktorka tomu Adina Zemanek zwraca uwagę na specyfi kę 
chińskiego myślenia i uprawiania sztuki: 

1 Chiang Yee, Chinese Calligraphy. An Introduction to Its Aesthetic and Technique, Har-
vard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 1973, s. 108.
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Czytając teksty klasyczne zawarte w antologii, można odnieść wrażenie, iż nie-
zależnie od wysiłku włożonego w próby ich zrozumienia, znaczenie tego, co 
w nich powiedziane, nadal pozostaje nieuchwytne, a ich poetycki wręcz cha-
rakter tym bardziej uwydatnia ich „egzotyczność”. Bezradność neofi ty, jaką 
zachodni czytelnik odczuwa w obliczu tej „oporności” tekstów, może się łatwo 
przekształcić, drogą racjonalizacji, w zachwyt wobec głębokiej i nieprzenik-
nionej mądrości Wschodu. Porównanie wartościujące dwóch tak odmiennych 
tradycji fi lozofi i czy teorii sztuki może doprowadzić jedynie do stereotypów. 
Warto zatem podejść do zawartych w antologii tekstów klasycznych ze świado-
mością, że są one owocem tradycji pisarstwa odmiennej od zachodniego typu 
argumentacji i konstrukcji wypowiedzi2.

Ów problem trudności w odnajdywaniu poprawnych intuicji i skojarzeń 
w interpretowaniu kultury konfucjańskiej na Zachodzie zauważany był 
przez badaczy od początku recepcji tej tradycji w naszym kręgu kulturo-
wym. Próbowaliśmy już wielokrotnie i na różne sposoby uchwycić podo-
bieństwa i różnice. Jednak, jak zauważyli to Dawid L. Hall i Roger T. Ames 
w książce Thinking Through Confucius: „Podstawowym mankamentem 
większości interpretacji Konfucjusza – tych, którzy piszą z perspektywy 
tradycji angloeuropejskiej, oraz tych uczonych chińskich, którzy odwołują 
się do zachodnich kategorii fi lozofi cznych – jest to, że nie zdołali oni od-
szukać i wyartykułować owych charakterystycznych presupozycji, które 
dominowały w chińskiej tradycji”3.

Innymi słowy, wprawdzie wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej pla-
nety zwanej Ziemią, ale już nie jednego świata mentalnego. Porównując 
i badając sposoby konceptualizacji w kulturach tak znacznie różniących 
się od siebie, jak ma to miejsce w przypadku cywilizacji chińskiej i za-
chodniej, wielu badaczy próbuje podejść do tego zagadnienia od strony 
językowej. Znakomitym i zarazem klasycznym tego przykładem jest praca 
Hajime Nakamury Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Tybet, Chiny, 
Japonia. Nakamura analizuje mechanizmy myślowe odzwierciedlające 
się w formach językowych, w których wyrażają się sądy i wnioskowania 
myślicieli wschodnich. 

Faktycznie, język to jedna ze znaczących podstaw kultury, ale wzajemne 
relacje kultury i języka są raczej skomplikowane niż proste. Opracowanie 
Nakamury zostało po raz pierwszy wydane w 1964 roku i odbija się w nim 
tak charakterystyczna dla owej epoki wiara w możliwości poznawcze ba-
dań językoznawczych i towarzyszące mu entuzjastyczne przekonanie, że 
w strukturach języka można znaleźć zakodowaną informację o tym, jak 

2  Estetyka chińska. Antologia, Adina Zemanek (red.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 
2007, s. XVIII.

3 Cytat w tłumaczeniu przytoczonym w: Xinzhong Yao, Konfucjanizm. Wprowadzenie, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 4.
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widzą świat posługujący się nim ludzie. Czytając współcześnie Systemy 
myślenia ludów Wschodu, możemy prześledzić osiągnięcia tej metody i jej 
ograniczenia. Nakamura napomyka, że fi lozofi a danego kręgu kulturowego 
ma wpływ i na język, i na kulturę, jednak sam decyduje się na badania 
językoznawcze. W mojej książce chciałabym przedstawić, jakie efekty ba-
dawcze daje się osiągnąć w ramach tej drugiej, niepodjętej przez Nakamurę 
perspektywy fi lozofi cznej.

Mówiąc, odnosimy się do różnych rzeczywistości mentalnych, ponieważ 
co innego mamy na myśli, gdy myślimy „świat”. Tu właśnie, na tym najgłęb-
szym i dlatego z rzadka uświadamianym sobie poziomie, musimy poszukać 
owych charakterystycznych dla tradycji konfucjańskiej „presupozycji”, 
o których wspominali Dawid L. Hall i Roger T. Ames. Dlatego w niniejszym 
rozdziale postanowiłam umieścić najważniejsze założenia dotyczące tego, 
jaki jest świat, które przyjmuje za oczywiste z jednej strony mieszkaniec 
konceptualnego świata Zachodu, a z drugiej mieszkaniec konceptualnego 
świata chińskiej kultury. Zanim więc zaczniemy wędrować ścieżkami konfu-
cjańskiej kultury artystycznej, warto najpierw zerknąć na mapę, aby ogólnie 
ocenić charakter okolic, które przyjdzie nam przemierzać.

Gdy badamy schematy rozumowań, jakimi się posługują myśliciele 
chińscy, gdy przyglądamy się tym najbardziej obszernym kontekstom 
do których – według nich samych – należy odnosić ich poglądy, wtedy 
naszym oczom pokazuje się spójny i całkowicie zrozumiały system kon-
cepcji. System diametralnie inny od platońskiego i arystotelesowskiego, 
ale równie jak i on jasny i zrozumiały, oraz równie jak ten grecki w swych 
wyborach oparty na logice. Jeśli podejmiemy wysiłek określenia owego 
systemu w sposób bardziej szczegółowy, wtedy taki „badawczy krok” 
w stronę poznania najpierw właściwego dla fi lozofi i chińskiej kontekstu 
znaczeniowego, a dopiero potem konkretnych koncepcji uchroni nas przed 
początkową tajemniczością twierdzeń wypracowanych w fi lozofi i chińskiej. 
Tajemniczością, która wcale nie wynika z tego, że są one związane z jakąś 
niedostępną nam, ludziom wychowanym w odmiennej tradycji, konwencją 
kulturową, czy też dlatego, że są one irracjonalne, programowo nielogiczne, 
a sami fi lozofowie chińscy zainteresowani byli jedynie bezrefl eksyjnym 
przeżywaniem świata. Raczej wynika ona z tego, że studiując teksty fi -
lozofi i konfucjańskiej czy daoistycznej, „z tyłu głowy” mamy konteksty 
znaczeniowe fi lozofi i zachodniej – a one odnoszą się do innego podstawo-
wego modelu interpretacyjnego.

Dlatego nasze poznawanie fi lozofi cznych podstaw sztuki chińskiej 
konfucjańskiego kręgu ludzi wykształconych (wenren 文人) należałoby 
zacząć od próby skonstruowania „platformy widokowej”, z której racjonal-
nie można będzie ocenić różnice w kontekstach podstawowych milcząco 
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przyjmowanych przez myślicieli chińskich i ich zachodnich czytelników po 
to, by zawiesić na czas badań ów bezrefl eksyjnie przez nas przyjmowany 
kontekst tam, gdzie logika podpowiada nam, że nie powinien być zakłada-
ny. Właśnie temu zadaniu będzie poświęcony niniejszy rozdział. Zadaniu 
wypracowania i rozpoznania właściwego dla fi lozofi i chińskiej „świata 
rozważań” i określeniu jego najbardziej ogólnych cech i treści. 

Jak głęboko trzeba sięgać w poszukiwaniu wewnętrznych strategii sen-
su, którymi kierują się ludzie kultury konfucjańskiej? Na pierwszy rzut oka 
zdawać by się mogło, że najważniejszy będzie poziom języka. Struktury 
języka odzwierciedlają i utrwalają, jak i co mówimy. Myślimy tak, jak 
mówimy, i na odwrót, mówimy tak, jak myślimy. Ale język nie tyle biernie 
odzwierciedla kulturę i dominujące w jej ramach sposoby myślenia, ile jest 
aktywnym narzędziem, przy pomocy którego się ją tworzy w procesie, 
który w niczym nie przypomina mechanicznego i ścisłego stosowania 
formalnych algorytmów. Każde narzędzie ma swoje ograniczenia, które od 
czasu do czasu trzeba przełamać, by wyrazić i zrozumieć to, co się chce 
wyrazić i zrozumieć. A to, co się chce wyrazić, wynika z myślenia w szer-
szym kontekście niż jedynie językowy, w kontekście tego, jak określamy, 
co znaczy nazwa „świat”. 

Bowiem równie ważne, a być może i ważniejsze od samych struktur 
językowych, jest to, że one coś znaczą, coś komunikują, że mają jakieś 
konkretne zastosowania, że ukierunkowują ludzkie działania, pragnienia 
i cele. Puste i takie, że niczemu by nie służyły – nie byłyby językiem. Zatem 
równie ważne jak struktura wyrażeń językowych jest coś, co w logice okre-
ślane jest mianem „świata rozważań”. Ów „świat rozważań” to zarówno 
zbiór przedmiotów i relacji, w odniesieniu do których owe struktury języka 
dopiero nabierają sensu i znaczenia, jak i zbiór przyjmowanych przez kul-
turę rozróżnień składających się na słownikowy zasób języka. Zasób kie-
rujący skutecznymi poczynaniami ludzi wychowywanych w danej tradycji 
cywilizacyjnej i określający koncepcyjny obraz rzeczywistości. 

Zawsze zatem mamy do czynienia z dwoma zbiorami, które odpowied-
nio możemy nazwać zbiorem znaczeń i sensów modelu semantycznego oraz 
zbiorem rozróżnień i działań podejmowanych pod ich wpływem, czyli zbio-
rem elementów, które wyznaczają interpretacyjny model pragmatyczny. 

Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie. Z punktu widzenia modelu se-
mantycznego nazwa „matka” ma znaczenie, czyli denotację, którą jest zbiór 
wszystkich matek (i tylko matek) – tych, które żyły w przeszłości, istnieją-
cych obecnie, i tych, które będą w przyszłości. Ta nazwa ma również sens, 
czyli konotację, na którą składają się wszystkie cechy charakterystyczne 
dla matek i tylko dla nich. Natomiast z punktu widzenia modelu pragma-
tycznego nazwa „matka” kieruje naszą uwagę ku tradycji, nakazującej wy-
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różniać pewne zachowania ludzkie jako określane przez tych, którzy do tej 
tradycji należą, tym właśnie mianem, oraz wskazuje na dobry, odpowiedni, 
skuteczny sposób działania w ramach tego właśnie rozróżnienia. 

Pytając o to, jak głęboko należy sięgać w poszukiwaniu rozumienia 
koncepcji fi lozofi cznych i związanych z nimi strategii rozumowań myśli 
odmiennej od naszej własnej, trzeba zatem odpowiedzieć, że zacząć nale-
ży od próby odtworzenia najbardziej podstawowych treści, jakie w danej 
kulturze wiążą się z kategorią „świat”. Logika, a właściwie badanie zacho-
wujące nakazywane przez nią rygory myślenia, jest najbardziej pierwot-
nym narzędziem poznawania i rozumienia nie tylko odmiennej kultury, 
ale również tego, co mają „z tyłu głowy” ludzie, dla których ich własna 
kultura ma taki, a nie inny sens i pozwala im być w ich własnym świecie 
zarówno koncepcyjnym, jak i w świecie ich codziennych działań sprawnie 
i poprawnie. A spośród możliwych systemów logiki zawsze wybiera się ten, 
który najlepiej sobie radzi w ramach zadanego kulturowo (przyjmowanego 
milcząco przez ludzi wychowanych w danej kulturze) zbioru przekonań 
określających, co znaczy nazwa „świat”. Przyjmowana – bardzo często 
bezrefl eksyjnie, jako oczywistość – przez przedstawicieli danej kultury 
odpowiedź na to pytanie wyznacza obraz świata, jaki przedstawiciele tej 
kultury zakładają w najbardziej ogólnym modelu interpretacyjnym. Model 
ów stanowi potem odniesienie, właściwy kontekst, w którym poszczególne 
koncepcje i pojęcia są rozumiane. 

Inaczej mówiąc, strategia szukania poprawnego rozumienia zawsze jest 
taka: jeśli ludzie przyjmują, że świat jest właśnie taki, a nie inny („świat 
rozważań” wyznaczony przez semantyczną i pragmatyczną formę nazwy 
„świat”), to należy sobie zadać pytanie o to, co – logicznie rzecz biorąc 
– trzeba uznać za ważne, sensowne, warte tego, by się nim zajmować. Inny-
mi słowy, proces „rozszyfrowywania” odmiennych kultur nie jest w grun-
cie rzeczy niczym innym jak nauką prowadzenia rozumowań w modelu 
interpretacyjnym innym niż nasz własny. Okazuje się, że wiele rzeczy się 
wtedy radykalnie zmienia. Jedno wszakże pozostaje niezmienne – i dlate-
go może stać się solidną podstawą porównywania. Tym czymś są zasady 
logiki. W tym miejscu warto chyba przypomnieć pewną starą sinologiczną 
dyskusję na temat interkulturowości logiki, która to dyskusja, choć ma 
charakter historyczny, wciąż pojawia się w roli kwestii, która nie została 
jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. 

W VII:1 tomie Science and Civilisation in China, zatytułowanym Język 
i logika, autor tomu, Christoph Harbsmeier, przedstawia przegląd kluczo-
wych zagadnień i argumentów podnoszonych w tym sporze. Harbsmeier 
przyznaje, że szkoły logiczne i badania dotyczące logiki były sytuowane 
raczej na marginesie głównego nurtu kultury chińskiej. Nawet w przypadku 
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logiki buddyjskiej chińscy buddyści byli daleko mniej zainteresowani tema-
tem niż przedstawiciele buddyzmu indyjskiego czy tybetańskiego4. Jednak 
zasadniczo pragmatyczne nastawienie myślicieli chińskich eliminuje jedynie 
pewną ilość zagadnień ważnych dla kultur takich jak nasza, o wyraźnie 
semantycznym nastawieniu, lub sytuuje je na marginesie. Dotyczy to takich 
kategorii jak prawda w znaczeniu arystotelesowskiej zgodności myśli z rze-
czywistością poza umysłem badacza, ale nie eliminuje używania narzędzi 
logicznych w poznaniu. Brak zainteresowania dla semantycznych kategorii 
i kwestii wyrosłych z tego ukierunkowania badawczego nie wynika, zda-
niem Harbsmeiera, z zasadniczo odmiennej od indoeuropejskiej rodziny 
językowej budowy klasycznego języka chińskiego, w którym prowadzone 
były dociekania w Kraju Środka. Ma to raczej związek z głębszym pozalo-
gicznym kontekstem, w którym prowadzone są badania porównujące dwie 
odmienne kultury, tak że może dochodzić do interpretacyjnego nakładania 
się odniesień kultury interpretatora na wypowiedzi interpretowane, jeśli te 
drugie związane są z zasadniczo odmiennym kręgiem społecznie wpojo-
nych dyspozycji znaczeniowych. Harbsmeier zgadza się z W.V.O. Quine’m, 
że takie niebezpieczeństwo istnieje, ale wyciąga inne niż brytyjski fi lozof 
wnioski, uważając, że poszukiwanie znaczeń nie tyle z konieczności zamyka 
nas w obrębie języka, w którym te znaczenia powstały (potrzebna jest zatem 
swoista dwujęzyczność badacza), ile pozwala zobaczyć, ocenić jak bardzo się 
różnimy, przynależąc do dwu odmiennych kultur: zachodniej i chińskiej. 

Harbsmeier zastanawia się, czy w przypadku bardzo różniących się od 
siebie kultur nie dochodzi do przenoszenia własnych notacji logicznych, lub 
czy logika jest czymś takim, jak arytmetyka – interkulturowym: 

Można się zastanowić nad tym, czy widoczna „logiczność” tłumaczeń z języka 
chińskiego, rzeczywiście jest jedynie wynikiem tego rodzaju interpretacyjnego 
nadużycia, o którym mówił Quine. Ja sam zakładam raczej, że ludzie, którzy 
nauczyli się liczyć, we wszystkich kulturach i we wszystkich czasach, zgadzają 
się co do tego, że dwa jabłka dodane do dwu jabłek dają cztery jabłka niezależ-
nie od tego, jak ta myśl zostanie wyartykułowana w ich własnych językach5.

W moich badaniach będę się kierowała tą samą wiarą w zasadniczo inter-
kulturowy charakter logiki. Bowiem w całej swojej pracy badawczej nigdy 
nie natknęłam się na żaden przypadek, który pozwalałby mi w to zwątpić. 

Jak zatem znaleźć i poprawnie odtworzyć dziedzinę rozważań tak ogól-
ną i zarazem tak podstawową, jak ta, obejmująca odpowiedź na pytanie: 
– Co ludzie wykształceni w danej, zawsze konkretnej kulturze mają na 

4 Christoph Harbsmeier, Science and Civilisation in China VII:1 Language and Logic, 
Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. XXI.

5 Ibidem, s. 3.
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myśli, gdy mówią „świat”? Mamy tu do czynienia z dwoma problemami. 
Pierwszy związany jest z pytaniem o to, do czego sięgać w poszukiwaniu 
milcząco zakładanego obrazu świata, drugim jest problem tego, jak tę 
odkrytą treść sformułować.

1.1. DIAGRAMY

Zacznijmy od tej drugiej kwestii, która wcale nie jest błaha i oczywista. 
Jeżeli powodem, dla którego w naszej pracy badamy znaczenie kategorii 
„świat” jest próba sformułowania poprawnego kontekstu, w odniesieniu do 
którego będą interpretowane teksty fi lozofów chińskich, to forma tego zapi-
su musi spełniać, oprócz warunków adekwatności, również pewne warunki 
funkcjonalne. Jeśli coś ma być narzędziem, to powinno być „poręczne”. 
Wydaje się, że najodpowiedniejsza będzie tu forma diagramu, który stawia-
jąc przed oczyma badacza skomplikowane abstrakcje w postaci prostych, 
geometrycznych układów, dzięki swemu grafi cznemu charakterowi pozwala 
jednym spojrzeniem uchwycić całość sytuacji poznawczej oraz ocenić, co 
jest w niej istotne i dlaczego. 

Grafi czne reprezentacje abstrakcyjnych zagadnień znamy z wielu dziedzin 
współczesnej nauki. Chyba najbardziej znane są diagramy Venna w teorii 
zbiorów. Służą one do obrazowego przedstawiania relacji zachodzących mię-
dzy zbiorami. Zbiory reprezentowane są w nich za pomocą okręgów, a ich 
wzajemne położenie na płaszczyźnie obrazuje kolejne idee teorii zbiorów. 
Wprawdzie diagramy Venna nie mogą mieć charakteru ściśle formalnego 
ani mocy dowodu, jednak potrafi ą wspomóc wyobraźnię badacza. I tak na 
przykład iloczyn dwu zbiorów A i B ściśle i poprawnie określa się w nastę-
pujący sposób: „Iloczynem zbiorów A i B jest zbiór, do którego należą te 
elementy zbioru A, które należą również do zbioru B”, która to idea w języku 
symbolicznym teorii zbiorów przyjmuje postać następującą: A∩B = {x: xεA 
^ xεB}. W formie diagramu przyjmuje zaś kształt następującego grafu:

A B
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Wybór diagramu, jako odpowiedniej, „poręcznej” formy prezentacji 
idei składających się na to, co znaczy kategoria „świat”, ma jeszcze jed-
no uzasadnienie. Filozofowie chińscy sami chętnie do tej formy sięgali, 
gdy chcieli wyjaśnić bardziej skomplikowane czy abstrakcyjne doktryny. 
Wiele ich kluczowych koncepcji ma, oprócz zapisu w technicznym języku 
fi lozofi i, również swoją reprezentację grafi czną w formie diagramu (tu 图), 
który poprzez bezpośrednie odwołanie się do tego, co widzialne, wspomaga 
rozumienie. Hajime Nakamura traktuje „wyjaśnianie za pomocą dostrze-
galnych symboli” jako jedną z ważnych cech charakteryzujących sposób 
fi lozofowania myślicieli chińskich:

Chińczycy, oceniając to, co jest bezpośrednio dostrzegalne, zwłaszcza wzroko-
wo, próbują intuicyjnie rozumieć rzeczywistość drogą bezpośredniej percepcji. 
Pojęcia abstrakcyjne wyraża się więc, używając znaków, które przekazują kon-
kretne obrazy. To uwidacznia się także w sposobie wyjaśniania doktryn fi lozo-
fi cznych. Chińczycy, chcąc coś wytłumaczyć, często posługują się diagramami6. 

Zatem pragnąc sformułować odpowiedź na pytanie o to, co znaczy ka-
tegoria „świat”, odwoływać się będę do formy diagramów wyjaśniających 
treść tej nazwy. Gdzie jednak zwrócić się w poszukiwaniu tego, co się na 
ową treść składa? 

1.2. KSIĘGI ŹRÓDŁOWE

U źródeł pierwotnych obrazów, za pomocą których próbowano rozumieć 
świat w wielu wielkich cywilizacjach, stały zapisy tak zwanych ksiąg mą-
drościowych. Kultura chrześcijańska odwoływała się do Pisma Świętego 
– ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Do Koranu sięgał islam, do Wed od-
nosili się Hindusi, a Chińczycy uważali, że to w Księdze przemian (Yijing 
易经) mądrzy ludzie przeszłości zostawili najbardziej podstawowe wska-
zówki pozwalające rozumieć świat. Takie przekonanie z całą pewnością 
musiało towarzyszyć wielkim twórcom pierwszych chińskich systemów 
i szkół fi lozofi cznych. Sam Konfucjusz pisał w jednym z dialogów: „Gdy-
by mi jeszcze długo żyć było dane, tak bym przez lat pięćdziesiąt Księgę 
przemian mógł badać, wówczas zdołałbym uniknąć poważnych błędów”7. 

6 Hajime Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, 
tłum. M. Kanert, W. Szkudlarczyk-Brkić, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2005, s. 185.

7 Dialogi konfucjańskie, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M.J. Kűnstler, Z. Tłumski, 
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1976, s. 81.
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A w Historii wcześniejszej dynastii Han (Hanshu), za panowania której 
konfucjanizm zdobył po raz pierwszy przewagę jako ofi cjalna i jedyna fi lo-
zofi a polityki, Księga przemian określona została mianem „źródła” (yuan 
源), w którym biorą swój początek nauki ksiąg klasycznych ( jing 经).

Zatem przyjrzyjmy się Księdze przemian (Yijing 易经). Chińscy fi lozo-
fowie, zgodnie z wypracowanym w odległej starożytności tradycyjnym po-
glądem, przypisują powstanie Księgi przemian mitycznym czasom Fuxiego 
(伏羲), pierwszego władcy, który miał podarować ludziom wynalazek tzw. 
ośmiu trygramów (bagua八卦). Trygramy to układy dwóch rodzajów linii: 
ciągłej (—) i przerywanej (- -), które są ułożone jedna nad drugą na trzech 
pozycjach zwanych „liniami” (yao 爻).

Starożytny chiński diagram obrazujący ten układ wygląda następująco: 

W środku diagramu cyklu przemian trygramów jest diagram Taiji, o któ-
rym jeszcze będzie mowa.

W księdze zatytułowanej Wielki komentarz (Dazhuan 大传), która wcho-
dzi w skład Dziesięciu skrzydeł (Shiyi 十翼), czyli klasycznego zbioru 
komentarzy do Księgi przemian, w części zatytułowanej „Historia cywili-
zacji” czytamy: „Kiedy Pao-si [inne imię Fuxiego] w pradawnych czasach 
władał światem, spoglądał w górę i kontemplował obrazy na niebie; spo-
glądał w dół i kontemplował zjawiska na ziemi. Obserwował znaki ptaków 
i zwierząt, i właściwości okolic. Wychodził bezpośrednio od samego siebie 
i pośrednio od innych rzeczy. W ten sposób wynalazł on osiem trygramów, 
aby połączyć się z cnotami świetlistych bogów i wnieść porządek w sprawy 
wszystkich istot”8.

8 I-Cing, Księga przemian w przekładzie R. Wilhelma, tłum. W. Jóźwiak, M. Barankie-
wicz, K. Ostas, Wydawnictwo Latawiec, Warszawa 1994, s. 277.
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Następnie na początku czasów dynastii Zhou (1027–221 r. p.n.e.) jej 
założyciel, król Wen, i jego syn, książę Wu, mieli ułożyć trygramy parami 
jeden nad drugim w system liczący 64 heksagramy, z których każdy został 
odpowiednio przez nich nazwany i opatrzony ogólnym wyjaśnieniem okre-
ślonym przez nich mianem „obrazu” (xiangci 象词), a każda z sześciu linii 
(yao 爻) składających się na pojedynczy heksagram, została zaopatrzona 
w tzw. orzeczenie (tuanci 彖辞). Dalsze objaśnienia i komentarze, zebrane 
w zbiór zatytułowany Dziesięć skrzydeł (Shiyi 十翼), pochodzić mają już 
ze szkoły konfucjańskiej. W części tradycja przypisuje je samemu Konfu-
cjuszowi (551–479 r. p.n.e.), w części kolejnym pokoleniom jego uczniów. 

Księga przemian (Yijing 易经) należy do tak zwanych ksiąg klasycz-
nych, określanych znakiem jing 经. W kulturze chińskiej istnieje tradycja 
wyróżniania niektórych tekstów z uwagi na ich szczególne znaczenie dla 
tworzenia się samych podstaw ideowych cywilizacji. Zapisane są w nich 
wiedza i mądrość starożytnych myślicieli, po to, by mogła być ona przeka-
zywana ich następcom i stanowić dla nich ważne odniesienie, inspirujące 
ich własne poszukiwania. Dzięki temu kultura starożytna mogła nieprze-
rwanie ożywiać działania ludzi w kolejnych okresach historycznych, jako 
stale kontynuowana wizja rzeczywistości. Jak pisze Jacques Pimpaneau, 
teksty określane mianem jing 经 zyskiwały dlatego „…status laickich 
tekstów świętych”9. 

Ponieważ dla kultury chińskiej to Księga przemian (Yijing 易经) jest 
głównym źródłem wiedzy o tym, jakie treści wiązane były z kategorią 
„świat” wtedy, gdy cywilizacja chińska tworzyła swoją konceptualną wi-
zję rzeczywistości, oraz z uwagi na to, że zależy nam na wyjaśnieniu, co 
mianowicie mają na myśli fi lozofowie chińscy, gdy mówią „świat”, w celu 
uwypuklenia różnic i podobieństw z naszą własną konceptualizacją tej 
kategorii powinnam posłużyć się obrazem świata, który z jednej strony 
najbardziej różni się od wizji przeze mnie poszukiwanej, a z drugiej stro-
ny powszechnie bywa (często nie do końca świadomie) zakładany przez 
twórców kultury zachodniej. Mój wybór padł na Biblię. Wybierając Biblię, 
posłużę się wizją świata, z którą mamy do czynienia w chrześcijaństwie. 
Nie dlatego, że uważam, iż kultura zachodnia sprowadza się do chrześci-
jańskich podstaw – pominięcie starożytnych Greków w tym kontekście 
byłoby wszakże zupełnie nieuprawnione – ale uznaję, że dla celów wy-
jaśniających najlepiej zestawić treści kultury chińskiej z chrześcijańskim 
poglądem na świat, którego częścią w pewnym istotnym zakresie pozostaje 
fi lozofi a Platona i Arystotelesa poprzez fi lozofi ę i teologię św. Augustyna 

9 Jacques Pimpaneau, Chiny – Kultura i tradycja, tłum. I. Kałużyńska, Wydawnictwo 
Akademickie Dialog, Warszawa 2001, s. 190.
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i św. Tomasza. Robię tak dlatego, że oprócz waloru powszechności, z jaką 
jest przyjmowana przez myślicieli zachodnich, ta wizja rzeczywistości jest 
również najbardziej odmienna od tego, co zakładane jest w „dziedzinie 
rozważań” właściwej dla Chin.

1.3. MĄDROŚĆ – JEJ ŹRÓDŁA I NATURA

Pierwsze ustalenie, które należałoby poczynić, dotyczy pytania o pochodze-
nie ksiąg mądrościowych. Kto napisał Pismo Święte i co ono zawiera? Kto 
jest twórcą zapisów Księgi przemian i jaką ma ona zawartość? Różnice, na 
jakie tu natrafi my, okażą się bardzo znamienne i fundamentalne.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, zgodnie z tradycją chrześci-
jańską, zostało napisane przez ludzi, którzy w tej mierze działali z inspiracji 
Boga, tzn. zostali „wybrani przez Boga”, aby ci przekazali innym ludziom 
Jego mądrość. Treść Ksiąg Objawionych nie jest z tego świata, a ludzie, 
którzy ją spisywali, sami nie musieli być mądrzy. Tym, co inspirowało 
i transformowało ich osobiste losy, nie był ich własny wysiłek dojrzewania 
ku mądrości, lecz „zamysł Boga”. W tym obrazie uderza nas to, że nacisk 
położony jest na transcendencję. Zarówno źródło, jak i charakter wiedzy, 
jaką Pismo Święte przekazuje, nie są z tego świata. Diagram ilustrujący tę 
zależność przedstawia świat jako okrąg, a źródła i natura mądrości otrzy-
mała grafi czną postać wektora:

Natomiast Księga przemian ma formę, którą moglibyśmy określić, mając 
na myśli jego pierwotne łacińskie znaczenie, mianem humanizmu imma-
nentnego. Zarówno źródła, jak i charakter wiedzy, którą przekazuje lu-
dziom, wyrastają z tego świata, z ludzkiego zamieszkiwania na tym świecie, 
z ludzkiego pozostawania na miejscu. Według chińskiej tradycji spisanej 

Bóg
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w komentarzach składających się na zbiór zwany Dziesięć skrzydeł (Shiyi 十
翼), twórcami Księgi przemian byli mądrzy ludzie (sheng ren 圣人) odległej 
starożytności. W klasycznej, nieuproszczonej formie znaku oznaczającego 
mądrość, na ideogram sheng składają się grafy, które symbolizują ucho, 
usta i człowieka stojącego pomiędzy niebem i ziemią. Etymologia znaku 
kieruje nas ku obrazowi mędrca jako człowieka słuchającego świata i ro-
zumiejącego to, co zdarza się na niebie i na ziemi, i jako człowieka, który 
„mówi”, czyli naucza innych ludzi. 

Chińskie mity opowiadają o czasach, gdy komunikacja między niebem, 
ziemią i człowiekiem odbywała się bez żadnych przeszkód. Ludzie po-
wszechnie potrafi li „słuchać i rozumieć”, ponieważ mądrość była widziana 
jako zwykła, naturalna ludzka umiejętność, jako to, co ludzie potrafi li 
robić mniej lub bardziej sprawnie. Ci, którzy się w tej umiejętności stale 
ćwiczyli, byli bardziej skuteczni od tych, którzy nie ćwiczyli. Z czasem 
tych, którzy zaniedbywali się w ćwiczeniach, było coraz więcej, tak więc 
mądrość stawała się rzadką wśród ludzi sprawnością, wciąż jednak natu-
ralnie im przynależną. Dlatego w pewnym mitycznym momencie mądrzy 
ludzie starożytności postanowili pomóc innym w „słuchaniu i rozumie-
niu”. I tak miała powstać Księga przemian. Napisana przez mieszkańców 
świata, z myślą o innych jej mieszkańcach, by znów mogli ćwiczyć się 
w naturalnej, ludzkiej umiejętności stania pośrodku świata oraz „słuchania 
i rozumienia”. Diagram obrazujący te zależność mógłby przyjąć następującą
postać:

I teraz, w tym odkrytym kontekście rozumienia mądrości – dla chrze-
ścijan jako przekraczającego świat dążenia do absolutnego źródła mądrości, 
jakim jest Bóg; i dla chińskich myślicieli upatrujących jej źródła w dojrza-
łości ludzi, którzy się ćwiczą w mądrości, czerpiąc z siebie samych i ze 
świata – należy zapytać o nazwę „świat”. O to, które z określeń i obrazów 
składających się na jej treść są najważniejsze w dziedzinach rozważań 
charakterystycznych dla fi lozofi i chrześcijańskiej i chińskiej.
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1.4. POCHODZENIE ŚWIATA

W Księgach Objawionych chrześcijaństwa, tak jak zostały one zinterpretowa-
ne fi lozofi cznie przez św. Augustyna i św. Tomasza, świat jako całość, czy też 
wszechświat, to jest to, co zostało stworzone (creatio) przez Boga, niczym nie 
uwarunkowaną Wolą Jego – co podkreślał św. Augustyn – i dlatego, że Bóg 
jest Dobrem, Prawdą i Życiem. Bóg wiecznie, czyli w rzeczywistości bez-
czasowej, istnieje sam z siebie, a wszechświat z mocy Jego aktu stworzenia 
jest w swym czasowym istnieniu zależny od Stworzyciela (creatio continua). 
Świat w nieusuwalny sposób nie jest boski, jedynie od Boga pochodzi, Boga, 
który go stworzył z niczego (creatio ex nihilo). Doskonałość Boża przekra-
cza (transcendere) świat pełen braku i niedoskonałości. Jak widzimy, tym, 
na czym szczególnie koncentruje się fi lozofi a ojców Kościoła, jest pytanie 
o źródło istnienia świata. Odpowiedź na to pytanie staje się podstawą wiedzy 
o rzeczywistości, podstawą, z której rozwija się kolejne logiczne konsekwen-
cje przyjętej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie świata – w niczym nie 
przekraczające treści Objawienia. Diagram obrazuje stworzony świat jako 
okrąg, a źródła jego istnienia symbolizowane są przez wektor:

Co nazywają „światem” fi lozofowie chińscy? Znakomity historyk myśli 
fi lozofi cznej, Chin Feng Youlan, tak odpowiada na to pytanie: „Filozofowie 
nazywają wszechświatem całość tego, co jest. Odpowiada to temu, co sta-
rożytny fi lozof chiński Hui Shi nazywał »wielką jednostką«, a co defi niuje 
się jako »to, co nie ma niczego poza sobą«. Tak więc każdego człowieka 
i każdą rzecz trzeba uważać za część wszechświata”10. Przyjrzyjmy się 
podstawowym logicznym konsekwencjom takich określeń. Mamy tu do 
czynienia z dwiema ważnymi charakterystykami składającymi się na treść 
kategorii „świat”. 

10 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, tłum. M. Zagrodzki, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2001, s. 5.

Bóg
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Po pierwsze, świat to całość tego, co jest, przy czym nacisk jest tu poło-
żony nie na samo istnienie, jego źródła i doskonałość, ale na to, że niezależ-
nie od tego, jak ten świat istnieje – sam z siebie, czy za przyczyną czegoś 
innego, w sposób doskonały czy pełen braków – tworzy CAŁOŚĆ. 

W mitologii chińskiej nie ma oryginalnych, chińskich mitów o stwo-
rzeniu świata. Mieczysław J. Künstler – najwybitniejszy polski znawca 
tematu – pisze tak: 

Niewiele zatem można wyjść w zasadzie poza stwierdzenie, że istnieją mity 
wyraźnie odnoszące się do warstwy najstarszej i że właśnie te mity można pró-
bować łączyć z pamięcią ludzką sięgającą czasów neolitu. W mitach tych […] 
wyróżniają się dwa cykle opowieści: o tych, którzy nauczali ludzi żyć na świecie, 
i o tych, którzy świat ratowali od katastrof. […] Czego w tych mitach brak? Otóż 
brak przede wszystkim opowieści o pochodzeniu ludzi oraz legend o pocho-
dzeniu rodów czy ludów. Brak też mitów, w których można by się dopatrywać 
echa jakiejś migracji, podobnie jak brak mitów kosmogonicznych. Jedyny mit 
kosmogoniczny, znany z pewnego krótkiego fragmentu tekstu, to mit o Pangu, 
który urodził się wewnątrz wielkiego jaja, rósł w nim, aż rozsadził tak, że części 
cięższe zaczęły opadać na dół, a lżejsze unosić się ku górze, dając początek niebu 
i ziemi. Starożytność tego mitu wydaje się jednak bardzo wątpliwa11. […] Brak 
mitów o pochodzeniu ludzi jest trudny do wytłumaczenia. Nie można wyjść poza 
stwierdzenia ogólne, że sprawy pochodzenia ludzi i Kosmosu nie interesowały 
człowieka tamtych czasów. Jest to rys ciekawy i wart zapamiętania. 

Wielu badaczy zachodnich na ten brak zwracało uwagę i podkreślało 
jego niezwykłość. U początków cywilizacji chińskiej znajdujemy obrazy 
mądrych ludzi przeszłości. Ich działania w okresie mitycznym nadały 
światu strukturę. W pochodzącym z III w. n.e. tekście, w którym pojawia 
się pierwsza wzmianka o Pangu, czytamy: 

Niebo i ziemia były w stanie chaosu, podobne do kurzego jaja, w którego wnę-
trzu narodził się Pangu. Po osiemnastu tysiącach lat niebo i ziemia oddzieliły 
się od siebie. Jasne i czyste stało się niebem, a ciemne i mętne stało się ziemią. 
Pośrodku był Pangu, który co dzień dziewięćkroć się przekształcał. Stał się on 
duchem w niebie a świętym mędrcem na ziemi12. 

W tej opowieści uderzające jest również i to, że nie tylko „powstanie” 
nieba i ziemi wiązane jest z działalnością mędrca Pangu, ale i wcześniejsze 
przełamanie przez niego pierwotnych ciemności chaosu. Chcąc wydostać 
się z jaja pierwotnego chaosu, uderzył on toporem w ciemność, jajo pękło 
i stała się jasność, a niebo i ziemia jeszcze bardziej się od siebie oddali-

11 Mieczysław J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
1994, s. 10.

12 Mieczysław J. Künstler, Mitologia chińska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 57.
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ły. Sam mit jest późny, ale zgodny z kosmogonicznym obrazem zawarty 
w Księdze przemian i komentarzach do niej.

Zwróćmy uwagę na to, że niewielkie zainteresowanie (lub nawet całko-
wity brak takiego zainteresowania), jakie przejawiają wcześni myśliciele 
chińscy dla zagadnień kosmogonicznych, powinniśmy zobaczyć w świetle 
owego określenia świata jako wielkiej całości, poza którą niczego nie ma. 
Bowiem logicznie rzecz biorąc, wszelkie pytania o początek świata będą 
w tym kontekście miały wyraźnie paradoksalny charakter. Jeśliby próbo-
wać umieścić początek świata poza nim samym, to twórcą istnienia świata 
musiałoby być jego nieistnienie. Ale jeśli przyjmuje się, a takie założenie 
twórcy Księgi przemian czynili, że ów świat jest światem przeciwieństw, 
to takie powiedzenie niczego nie wyjaśnia. Stwierdza się jedynie, że lo-
gicznie rzecz biorąc, istnienie trzeba widzieć jako stale dopełniane przez 
nieistnienie. 

Ponieważ w Księdze przemian kładzie się nacisk na świat jako całość, 
poza którą niczego nie ma, więc logicznie rzecz biorąc, źródła świata mo-
głyby być jedynie w nim samym. Z tą możliwością zgodna by była wizja 
świata, który, jak kosmiczne jajo, dojrzewa sam z siebie, „rośnie” sam 
z siebie i w ten sposób osiąga formę współczesną. Nie ma tu mowy o trans-
cendencji takiej, jak w obrazie świata chrześcijańskiego, w którym źródła 
istnienia świata są w, transcendującej jego istnienie, wiecznej obecności 
Boga. Dlatego w chrześcijańskim obrazie świata, logicznie rzecz biorąc, 
poznanie owej transcendencji będzie miało fundamentalny charakter po-
znawania źródeł, w których zawarta jest wiedza o najbardziej istotnej cha-
rakterystyce rzeczywistości, a mianowicie o tym, że została ona stworzona 
przez Boga. Natomiast w przypadku chińskim, jeśli zakłada się, że świat 
to całość, to właśnie pytania o to, co to znaczy „istnieć jako całość” będą 
bardziej istotne i „pilne” niż pytanie o początek tej całości. 

Mamy tu diagram, który za pomocą „wektora istnienia” obrazuje „ro-
śnięcie świata”:
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1.5. POCHODZENIE ISTNIEŃ JEDNOSTKOWYCH

Mityczny obraz „oddzielania nieba od ziemi” w Księdze przemian ma fi lo-
zofi cznie określoną postać „nazywania” (wei 谓). Znak wei 谓 w Wielkim 
komentarzu pojawia się we wszystkich fragmentach odnoszących się do 
kwestii kosmogonicznych. Powstanie rozróżnień, zarówno tych najbardziej 
pierwotnych, takich jak jasność i ciemność, jak i tych wszystkich ważnych 
dla określenia cywilizacji i jej kręgu kulturowego, przybiera postać nastę-
pującej formuły: „Mędrcy odkryli i nazwali”. I nikogo nie będzie intere-
sować pytanie o źródło istnienia tych rzeczy, wszyscy natomiast będą się 
interesować owym „nazywaniem”, tak jak gdyby to właśnie ten moment 
wyznaczał formę (xing 形) każdego istnienia konkretnego, jednostkowego. 
To, co jest tym, czym się staje w nieprzerwanym procesie przemian, po 
raz pierwszy ujawnia się jako ono właśnie, czyli różniące się swą formą 
od niezróżnicowanej całości świata w momencie nazwania (wei 谓) go po 
imieniu (ming 名) przez człowieka, a w szczególności przez mędrca. 

Wyraźnie widać, że formalnie, co do struktury, to co w chrześcijań-
skim obrazie świata jest widziane jako stwarzanie świata i poszczegól-
nych elementów tego świata przez Boga, tu jest widziane jako nazywanie, 
które różnicuje pierwotnie niezróżnicowaną całość świata i odróżnia to, 
co nazwane, od tej niezróżnicowanej całości, równocześnie wyznaczając 
formę, czyli to, że jest ono określone. Zatem widziane jest głównie jako 
proces cywilizacyjny. W chrześcijańskim obrazie mamy do czynienia z on-
tologiczną wizją stwarzania rzeczy (słowem Boga, boskim fi at: „Niech się 
stanie”), które później, już jako istniejące, zostaną nazwane przez Adama. 
W Piśmie Świętym jest obraz tego, jak Bóg przedstawia w Raju pierwsze-
mu stworzonemu przez siebie człowiekowi Adamowi rozliczne stworzenia 
i nakazuje mu nadać im ich własne imiona. 

W Księdze przemian mamy w miejscu wizji ontologicznej model semio-
tyczny, a w szczególności – pragmatyczny, bo odniesiony nie do stwarzania 
i istnienia, lecz do nazw, nazywania (ming名，wei 谓) i zastosowań tego, co 
zostało wyróżnione / nazwane, czyli odniesiony do określonej społecznie 
konwencji wskazywania pewnych rzeczy, zdarzeń, sytuacji jako wartych 
powtarzania oraz utrwalania ich użytecznej funkcji w kulturze, tradycji, za 
pośrednictwem języka. Ontologicznej relacji „stwarzania świata i wszystkich 
jego elementów” odpowiada pragmatyczna relacja zachodząca między zna-
kiem i użytkownikiem znaku. Stwarzaniu elementów świata odpowiada obraz 
kulturotwórczych słów ludzi, czyli wizja powoływania trwałych form kultury 
(wen 文), dających się zastosować przez ludzi w ich codziennym życiu. Form 
kultury tworzonych przez ludzi (w szczególności mędrców) dla ludzi. Form, 
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które dzięki temu stają się częścią różnicującej się w ten sposób jednolitej 
całości świata. Całości, która jest określana mianem „największa” (tai 太).

Diagram stwarzania przez Boga Stwórcę świata i tego wszystkiego, co 
w nim jest, może przyjąć postać następującą:

Natomiast odnoszący się do Księgi przemian diagram „całości” przyj-
muje postać:

1.6. ŚWIAT I TO, CO JEST POZA ŚWIATEM

Całość, jaką jest wszechświat, jest największą (zhi da 至大) logicznie możli-
wą całością, czyli jest czymś, poza czym niczego już być nie może (wu wai 
无外). Tak właśnie zostało to zdefi niowane w pismach starożytnej szkoły 
logicznej. Doskonałe wyrażenie tego, co to znaczy „największy” i „naj-
mniejszy”, znajdziemy, jak napisał Feng Yuolan, w pismach logika Hui Shi 
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惠施 (ok. 370–ok. 310 r. p.n.e.), który był jednym z założycieli starożytnej 
tzw. Szkoły Nazw (Mingjia 名家). Daoista Zhuangzi 庄子 (ok. 369–ok. 
286 r. p.n.e.) przytacza jego słowa, pisząc, że Hui Shi 惠施, rozważając 
istotę rzeczy największych i najmniejszych, mówił (w tłumaczeniu Janusza 
Chmielewskiego z 1953 roku): „Największą wielkość, poza którą nie ma nic, 
nazywam wielką jednostką. Najmniejszą małość, wewnątrz której nic nie 
ma, nazywam małą jednostką (至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一. 
Zhida wuwei, wei zhi dayi. Zhixiao wuwei, wei zhi xiaoyi)”13. Aby pokazać 
jakiego rodzaju pole swobody daje tłumaczowi tekst oryginalny, przytocz-
my jeszcze najnowsze tłumaczenie Marcina Jacoby: „Największe nie ma 
strony zewnętrznej i zwie się Wielką Jednią, najmniejsze nie ma strony 
wewnętrznej i zwie się Małą Jednią”14. Interesująca różnica obu tych propo-
zycji dotyczy znaków nei 内 i wai 外, które znaczą odpowiednio „wewnętrz-
ny” i „zewnętrzny”. Intuicje tłumaczenia starszego – dokonanego zresztą 
nie tylko przez fi lozofa, ale i zarazem znakomitego logika – idą w kierunku 
„rzeczy” czy też „przedmiotów” wewnątrz jakieś całości i na zewnątrz niej. 
Natomiast Marcin Jacoby w ciekawy sposób omija kwestię „przedmiotową”, 
co stwarza – jak to zobaczymy w następnym rozdziale – nieoczekiwane 
możliwości obrazowego wspomożenia wyobraźni badawczej. 

Zauważmy, że w tym miejscu pokazuje się nam kolejna istotna różnica 
w chińskim i chrześcijańskim obrazowaniu świata. Wszechświat w chrze-
ścijaństwie nie tylko nie jest określany mianem „największego”, ale jako 
„stworzony”, jest wręcz defi niowany poprzez swoje odniesienie do tego, co 
jest poza nim – do przekraczającego wszystko istnienia Boga. U początków 
kultury chińskiej stoi natomiast obraz wszechświata jako „największej 
jednostki”, jako „Nieba, Ziemi i dziesięciu tysięcy rzeczy” (tian di wan wu 
天地万物), czyli wszystkiego. Istnienie wszystkiego dopełnia nieistnienie 
niczego na zewnątrz tej największej całości.

1.7. RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA

Wróćmy jednak jeszcze raz do nazywania, kreującego różnorodność w obrębie 
świata jako tej największej całości. Aby odtworzyć pierwotne dla cywilizacji 
chińskiej rozumienie zapisów Księgi przemian, sięgniemy do konfucjańskich 

13 Czuang-tsy, Prawdziwa księga południowego kwiatu, tłum. W. Jabłoński, J. Chmielew-
ski, O. Wojtasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1953, s. 340.

14 Zhuangzi, Prawdziwa Księga południowego kwiatu, rozdział 33.7, tłum. M. Jacoby, 
Iskry, Warszawa 2009, s. 347.
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klasycznych komentarzy zwanych Dziesięć skrzydeł (Shiyi 十翼), ponieważ 
zależy nam na określeniu dziedziny rozważań charakteryzującej ten właśnie 
krąg kulturowy. Można oczywiście popatrzeć na zapisy tej księgi z bardziej 
ogólnej perspektywy i poszukać w niej jedynie formalnego schematu rozu-
mowań prowadzonych w systemie pojęć przeciwnych15. Nam jednak będzie 
zależało na pewnej szczególnej interpretacji, tworzącej podstawowy model 
charakteryzujący strategie rozumowań ukierunkowujących działania podej-
mowane przez wenren (文人), czyli konfucjański krąg ludzi wykształconych, 
poczynając od starożytności chińskiej, aż po czasy najnowsze. 

Z tak określonej perspektywy widzimy, że pierwsze rozróżnienia zostały 
uczynione przez mędrców, którzy byli też twórcami samej Księgi przemian. 
Odróżnili oni niebo od ziemi jako „to, co jest powyżej” (shang 上), od „tego, 
co jest poniżej” (xia 下)16, i określili je odpowiednio jako Qian i Kun (天尊
地卑，乾坤定矣。17). Qian 乾i Kun 坤 stały się też nazwami dwóch pierw-
szych z ośmiu trygramów (bagua 八卦) Księgi przemian. Etymologicznie 
znak 乾 odwołuje się do obrazu snujących się nisko przy ziemi porannych 
mgieł, które właśnie zaczynają unosić się ku górze – za chwilę rozpocznie 
się nowy dzień, wzejdzie słońce, a promienie słoneczne obejmą wszystko 
swym dobroczynnym wpływem. Natomiast znak坤 to obraz ziemi, która 
przyjmuje ziarno – wszystko z niej wyrasta ogrzewane ciepłem promieni 
słonecznych. 

W Wielkim komentarzu do tych obrazów dołączono nowe, które roz-
szerzyły pole skojarzeń przywoływanych przez tę podstawową dla Księgi 
przemian parę nazw Nieba (Qian 乾) i Ziemi (Kun 坤). W Chinach przez 
wszystkie wieki istnienia kultury ludzi wykształconych (wenren 文人) każ-
dy z nich nie tylko znał, ale i uznawał te skojarzenia za oczywiste. Zatem 
przywołajmy niektóre z nich. I tak starożytni twórcy komentarzy ukazywali 
Qian 乾 jako drogę ku pełni tego, co jest męskie, a Kun 坤 jako drogę, na 
której dojrzałość osiąga to, co jest kobiece (乾道成男，坤道成女 1/I.4). 

Pierwsze wiązało się ze znajomością wielkich początków i łatwością 
ukierunkowywania własnych działań, na jaką ta wiedza pozwalała, drugie 
– z osiąganiem pełni przez rzeczy i sprawy, które kiedyś zostały zapocząt-
kowane i z prostotą, przez którą tę pełnię się osiąga (乾知大始，坤作成物 
1/I.5 乾以易知，坤以簡能 1/I.6). Pierwsze mędrcy łączyli z symbolicznymi 
obrazami (xiang 象), drugie z formami (xing 形). Przyjrzyjmy się temu 
ostatniemu rozróżnieniu bardziej szczegółowo. 

15 History of Chinese Philosophy, red. Bo Mou, Routledge London, New York 2009.
16 Gramatyka języka polskiego wymaga napisania „to, co jest powyżej” zamiast możliwo-

ści zaznaczenia samej relacji „wyżej, ponad”, co by było bardziej zgodne z duchem chińskiego 
oryginału.

17 Wielki Komentarz, część I, 1.
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Mędrcy to, co jawi się jako widzialny znak (czegoś, co na mocy kon-
wencji i utrwalającej tę konwencję tradycji powinno być z nim wiązane), 
nazwali „obrazem” (xiang象). To natomiast, co ma już określoną formę 
(xing 形), nazwali „narzędziem” (qi 器), czyli czymś, co ma ustalone za-
stosowanie (yong 用). Samo ustalenie określonego użycia nazwali „regułą” 
( fa 法) (見乃謂之象；形乃謂之器; 制而用之，謂之法 1/XI.4).

Twórcy komentarzy do Księgi przemian, chcąc przybliżyć czytelnikom 
wizję jedności Nieba i Ziemi, użyli następującego obrazu: „Zamykanie 
drzwi nazwali Qian, a ich otwieranie nazwali Kun. Raz otworzyć, raz za-
mknąć – to nazwali przemianą. Tam i z powrotem, bez końca – to nazwali 
przechodzeniem” (闔戶謂之坤；闢戶謂之乾；一闔一闢謂之变 ; 往來不窮
謂之通. 1/XI.4). Jedno można zrozumieć jedynie poprzez odniesienie się 
do drugiego z pary. Mamy tu do czynienia ze starożytnym obrazem przy-
bliżającym pojęcie przeciwieństwa czy też pary przeciwieństw (liangyi 两
仪), o której tekst mówi w dalszej kolejności: 

„Dlatego [w Księdze przemian] zawarty jest Wielki Początek / Kres (taiji 太
极), z niego rodzi się Para Przeciwieństw (liangyi 两仪), z niej rodzą się Cztery 
Obrazy (sixiang 四象), z nich rodzi się Osiem Trygramów (bagua 八卦). [Za 
pomocą ] Ośmiu Trygramów określa się to, co jest korzystne, i to, co nie jest 
korzystne ( ji xiong 吉凶), a to rodzi wielkie pole działania” (1./XI.5–6).

Starożytny chiński diagram przedstawiający przeciwieństwo to graf linii 
ciągłej i przerywanej --- / - -. Zostaną one później określone, odpowiednio, 
linia ciągła mianem (yang阳), a linia przerywana mianem (yin 阴). I w tym 
miejscu trafi amy na następny ważny rys. „Świat”, czyli owa całość, poza którą 
niczego nie ma, jest zróżnicowany. Ludzie, nazywając, wyróżniają w nim róż-
ne części. Okazuje się, że wszystko, co jest w ten sposób częścią świata, ma 
gdzieś swoje dopełnienie. Nic nie jest bez pary. O tym mówi cytowany przez 
nas fragment: „Dlatego [w Księdze przemian] zawarty jest Wielki Początek / 
Kres (taiji 太极), z niego rodzi się Para Przeciwieństw (liangyi 两仪)…”. 

Chińscy myśliciele diagram ilustrujący tę zależność dwubiegunowej 
całości przedstawiali w jednym z najbardziej znanych chińskich grafów, 
który nosi nazwę Wielkiego Kresu (Taiji 太极): 
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1.8. PRZECIWIEŃSTWA I SPRZECZNOŚCI

Początkiem i kresem wszelkiego wyróżniania w Księdze przemian jest 
wprawdzie określenie czegoś, jako „tego oto”, nazwanego tak, a nie ina-
czej, a tym samym mającego swoją własną formę (xing 形), czyli mającego 
ustalone kulturowo zastosowanie (yong 用), ale zrozumienie znaczenia tak 
wyróżnionej nazwy nigdy nie będzie miało charakteru poszukiwania istoty, 
eidos. Dlaczego? Właśnie dlatego, że twórcy Księgi przemian przyjęli, iż 
nazwy pojawiają się w parach, które nie mają charakteru wykluczającego, 
lecz dopełniający.

Przyjrzyjmy się temu nieco bardziej dokładnie, bowiem prawidłowe 
odczytanie intencji, które się za tym kryją, umożliwi nam w przyszłości 
określenie poprawnego kontekstu, w którym wypowiedzi chińskich myśli-
cieli nabierają sensu. Próbując zrozumieć znaczenia słów wypowiadanych 
w kontekście obrazu świata zakładanego w chrześcijaństwie, bezwiednie 
zakładamy, że nazwy występują w parach pojęć sprzecznych, a więc mają 
one charakter wykluczający (idąc w tym względzie za Parmenidesem, 
poprzez platońsko-arystetolesową interpretację Objawienia sformułowaną 
przez św. Augustyna i św. Tomasza). Na przykład tak ważna nazwa jak 
kategoria „bytu”. Co znaczy nazwa „byt”? „To wszystko, co istnieje”. Nie 
potrzebujemy odwoływać się do pojęcia „niebytu”, aby zrozumieć, co zna-
czy „byt”. A „niebyt”? – znaczy „to wszystko, co nie istnieje”. I ponownie 
rozumiemy znaczenie bez odwoływania się do drugiego z pary. Bo para, 
którą tworzą pojęcia „bytu” i „niebytu”, to para pojęć sprzecznych, a nie 
przeciwnych. Ich znaczenia się wykluczają, a nie dopełniają. Albo coś ist-
nieje, albo nie istnieje. Zgodnie z prawem wyłączonego środka, nie można 
o niczym powiedzieć, że zarazem istnieje, jak i nie istnieje, bez popadania 
w sprzeczność. Jedno z dwojga. Albo – albo. 

Tymczasem gdy mówimy o parze yin / yang sytuacja wygląda zupełnie 
inaczej. Spróbujmy określić, co znaczy nazwa „linia ciągła” bez odnoszenia 
się do drugiego członu pary, jakim jest nazwa „linia przerywana”. Nie ma 
takiej możliwości, by uchwycić znaczenie „ciągłości” bez odniesienia się 
do „przerwania” tej ciągłości. Inny przykład z Księgi przemian – „otwie-
ranie / zamykanie” drzwi. Otworzyć można tylko to, co uprzednio zostało 
zamknięte, tak samo jak nie da się zamknąć tego, co uprzednio nie zostało 
otwarte. Zamykanie stale przechodzi w otwieranie, a otwieranie w zamy-
kanie. Ich znaczenia się dopełniają. Nie da się zrozumieć znaczenia tylko 
jednego z pary, jak miało to miejsce w przykładzie z „bytem” i „niebytem”. 
Albo rozumiem zarazem jedno, jak i drugie – otwieranie i zamykanie – albo 
nie jestem w stanie pojąć znaczenia żadnego z nich. Bowiem tworzą one 
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parę pojęć przeciwnych, czyli zgodnie z prawami logiki ich znaczenia się 
dopełniają, a nie wykluczają. Tak jak widzimy to w licznych przykładach 
par przeciwieństw przytoczonych w Księdze przemian: ciągłe / przerywane, 
niebo / ziemia, jasne / ciemne, męskie / kobiece, ruch / spoczynek, wpływ 
/ przyjmowanie wpływu (aktywność / receptywność), powyżej / poniżej, 
dzień / noc, na zewnątrz / wewnątrz itd. Nazwy zawsze występują w formie 
dwumianów, czyli dwubiegunowych całości. A znaczenie zawsze znajduje 
się „pomiędzy”:

yin  中 yang

1.9. RZECZY I RELACJE

Na dodatek w Księdze przemian, gdy mówi się o ruchu przeciwieństw, 
o tym, że jedno z pary stale przechodzi i zastępuje drugie (zamykanie prze-
chodzi w otwieranie, a otwieranie w zamykanie drzwi), wybiera się i daje 
się przewagę kontekstom semiotycznym określonym w stosunku raczej 
do relacji niż do rzeczy. Zwróćmy uwagę na następującą ciekawą rzecz. 
Znak yang 阳 etymologicznie oznacza sytuację, w której słońce oświetla 
jeden stok góry, natomiast znak yin 阴 odnosi się do sytuacji dopełniającej 
poprzednią, czyli do tego, że równocześnie ocieniony pozostaje stok po 
drugiej stronie góry. Słońce jednak, w związku ze swą pozorną wędrówką 
po nieboskłonie, po pewnym czasie oświetla stok, który wcześniej był 
ocieniany, i równocześnie poprzednio oświetlony zaczyna się stawać ocie-
nionym. Zatem znaczeniem pary pojęć yin 阴/ yang 阳 nie są dwie rzeczy: 
„ocieniony stok” i „oświetlony stok”, lecz raczej dwie relacje: „ocieniania” 
i „oświetlania”. 

Taki sposób podchodzenia do rzeczywistości, gdy na uwadze mamy nie 
rzeczy, a związki pomiędzy nimi, dotyczy wszystkich zagadnień i proble-
mów, w tym i tych, które dotyczą ludzi. JeeLoo Liu we Wprowadzeniu do 
fi lozofi i chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, omawiając 
Księgę przemian w zwięzły i przejrzysty sposób, prezentuje zarówno samą 
tę cechę myślenia o świecie, jak i ważną konsekwencję, jaką jest dominu-
jący w kulturze chińskiej sposób widzenia czasu:

Kiedy w taki sposób [jak wyżej] patrzymy na każdą z życiowych sytuacji, wów-
czas – zgodnie z naukami Yijing – musimy dostosowywać swoje zachowanie do 
naszych zmieniających się związków z otoczeniem [podkreślenie moje]. Nawet 
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jeśli my sami się nie zmieniamy, to zmieniają się nieustannie inni ludzie i inne 
rzeczy. Dlatego dostosowywanie się do zmian jest czymś o wiele lepszym od 
niemądrego, uporczywego trwania przy swoim. Zmieniające się wokół nas rzeczy 
to: nasze miejsce w najbliższym otoczeniu, nasze stanowisko wobec bieżących 
zdarzeń, nasze związki z innymi ludźmi znajdującymi się w tej samej sytuacji, 
jak również relacje pomiędzy najbliższym otoczeniem a szerszym środowiskiem. 
W położeniu niekorzystnym człowiek zachowuje ostrożność i ukrywa swoją praw-
dziwą wartość; w położeniu dogodnym, ale mając niską pozycję, czeka na sto-
sowny moment, żeby zabłysnąć. Jeśli ktoś dobrze żyje z innymi ludźmi lub cieszy 
się ich poparciem, wówczas może zapoczątkować nowe kierunki działania; jeśli 
żyje w osamotnieniu i otoczony jest nieufnością, nie utoruje sobie drogi naprzód. 
Jeśli najbliższe otoczenie sprzyja dobru szerszego środowiska, możemy przysto-
sować się do najbliższego otoczenia; jeśli jednak przynosi ono szkodę szerszemu 
środowisku, powinniśmy je porzucić lub zmienić. Do wszystkiego potrzebny jest 
właściwy moment, właściwa sytuacja, właściwi ludzie i właściwe związki. Ogół 
tych elementów zamyka się w pojęciu »czasu« (shi 时). Życiowa mądrość, której 
uczy Yijing, polega na „właściwym wyczuciu czasu” (shizhong 时忠)18.

Kolejną kluczową kategorią jest qi (气). Wszystko to, co może być okre-
ślane mianem rzeczy (wu 物) oceniane jest przede wszystkim pod względem 
jakości qi, jaką sobą prezentuje. A zależność podstawowa jest taka: każda 
rzecz tym bardziej jest dojrzała i doskonała, im bardziej „jest qi”. Tę kate-
gorię można potraktować jako taką, która odnosi się do najgłębszego źródła, 
do samego początku cywilizacji chińskiej, do owego przekonania, że czło-
wiek jest stąd. Jest nie tylko mieszkańcem wszechświata, ale i jego żywą 
częścią – częścią wielkiej organicznej całości, którą przenika życiodajna 
moc określana mianem qi 气. Znak, którym oznacza się w piśmie tę moc, 
przedstawia parę wodną unoszącą się znad gorącego, świeżo ugotowanego 
ryżu. Obraz jest bardzo prosty, ale treść związana z tym pojęciem wymyka 
się próbie mniej lub bardziej skomplikowanego sformułowania słownego. 
Język wyraźnie nie jest zdolny pomóc w zrozumieniu jego sensu.

Do dziś nie ma zgody na to, czy należy qi 气 traktować jak pojęciowy 
odpowiednik materii (?), energii (?) czy zarazem ich obu (?). We wszystkich 
sztukach i naukach posługujących się technikami medytacyjnymi termin 
ten wiąże się z oddechem, ale się do niego nie sprowadza. Bywa tłumaczony 
jako siła duchowa człowieka i jako żywotność przyrody zarazem. Choć 
nie wiadomo, czym jest, qi 气 zawsze opisywane jest jako jakiś przepływ. 
Przepływ, ale czego? Tego się nie precyzuje. Mówi się o „zawirowaniach”, 
o hamujących swobodę owego przepływania „przeszkodach”. O „wibra-
cjach” i powstającym w ich wyniku „rezonansie”, o mniej lub bardziej 
harmonijnym „zgrywaniu się” części z całością (?), człowieka z naturą, 
o mniej lub bardziej harmonijnym ruchu życia (?). Ale wyraźnie widać, że 

18 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 31–32.



42 FILOZOFICZNE PODSTAWY SZTUKI KRĘGU KONFUCJAŃSKIEGO

ci, którzy tak mówią, mają świadomość tego, że mówią metaforycznie, oraz 
tego, że w dziedzinie pojęciowej niczego więcej niż metafora nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć. Przywoływana już przez nas wcześniej współczesna ba-
daczka fi lozofi i chińskiej JeeLoo Liu tak prezentuje zmagania z poprawnym 
uchwyceniem fi lozofi cznych treści wiązanych z tym pojęciem na przestrzeni 
dziejów myśli chińskiej: 

Słowo to nie ma dobrego odpowiednika w językach zachodnich, chociaż bywa 
tłumaczone jako „energia”, „energia żywotna”, „czysta energia”, „siła”, „siła ma-
terialna”, „duch”, „opar”, „tchnienie” itp. Wielu badaczy nawiązuje do etymo-
logicznych źródeł słowa „qi”. Pierwotnie oznaczało ono obłok pary nad gotują-
cym się ryżem (jednym ze składników chińskiego ideogramu na określenie qi 
jest znak wyobrażający ryż). Z czasem zaczęło oznaczać zawartą w atmosferze 
ożywczą parę wodną lub rzęsistą mgłę, wchłanianą przez ciała wszystkich stwo-
rzeń i stanowiącą źródło życia. Na tej podstawie ukształtowało się fi lozofi czne 
pojęcie qi, przez które rozumiano odtąd ontologiczny fundament wszystkich rze-
czy. Zdaniem Benjamina Schwartza, pojęcie to „jest najbliższym chińskim odpo-
wiednikiem zachodniej idei materii”. W istocie jednak są to dwa całkowicie różne 
pojęcia, ponieważ qi jest dynamiczne, materia zaś – bierna; qi przenika wszystko, 
natomiast materia jest zwarta i masywna; qi wciąż się zmienia, podczas gdy ma-
teria ma charakter statyczny. Kosmologia chińska uważa qi za egzystencjalnie 
wcześniejsze od materii: kondensacja qi tworzy materię. Wszystko składa się z qi, 
a różne stopnie jego czystości i zanieczyszczenia wyznaczają różne poziomy ist-
nienia. Istoty ludzkie są zbudowane z najczystszego qi, zwierzęta niższe – z mniej 
czystego. Qi nie ma charakteru wolicjonalnego, toteż nasze istnienie nie jest owo-
cem zamierzonego aktu twórczego. Qi zagęszcza się i rozrzedza, nigdy jednak nie 
ulega wyczerpaniu ani go nie ubywa. Wypełnia sobą cały wszechświat; innymi 
słowy, wszechświat jest po prostu totalnością qi w ciągłym ruchu i nieustannej 
zmianie. Zgodnie z tą nauką kosmos rodzi się z pewnej ogromnej siły (qi), która 
nie ma własnego umysłu. Owa siła przenika cały kosmos; w rezultacie wszystko 
w tej organicznej całości jest wzajemnie powiązane19.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w samej Księdze przemian mamy 
do czynienia z jeszcze bardzo protokosmologicznym rozumieniem qi 气, 
lecz znaczenie, jakie będzie wiązane z nim w kolejnych epokach, będzie 
stale i systematycznie rosnąć. W nauczaniu Konfucjusza nie będzie miało 
znaczenia innego niż związanego z oddechem, ale już w Księdze dao i de 
Laoziego, czyli w klasycznej księdze daoizmu, pojawi się w szerszym kon-
tekście; wreszcie w kosmologii neokonfucjańskiej nabierze charakteru jed-
nego z kluczowych pojęć. W najstarszych komentarzach do Księgi przemian 
jest tylko jeden fragment, w którym używa się tej kategorii, i to w kontek-
ście pojęć pary przeciwieństw yin / yang. W tłumaczeniu dostępnym na 
naszym rynku wydawniczym widnieje: „Księga przemian zawiera miarę 
nieba i ziemi; dlatego można z jej pomocą pojąć dao nieba i ziemi i jego 

19 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 6–7.
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początek. Spoglądając ku górze, przy jej pomocy kontempluje się znaki na 
niebie. Spoglądając ku dołowi, bada się linie na ziemi. W ten sposób poznaje 
się stosunki między tym, co ciemne (yin) i jasne (yang). Powracając do 
początków rzeczy i śledząc je aż do końca, zyskuje się znajomość narodzin 
i śmierci. Złączenie się nasienia i siły (qi) stwarza wszystkie rzeczy…”20. 
I do tej kosmologicznej konotacji będzie się nawiązywało w późniejszych 
traktatach, zwłaszcza tych odnoszących się do sztuki i jej charakteru. 

1.10. PRAWDA I CAŁA PRAWDA

Jak już pokazano, te relacje tworzą pewną dwubiegunową całość, w ramach 
której każdy z biegunów daje się poprawnie określić dopiero wtedy, gdy 
znane jest znaczenie go dopełniające. Między tymi biegunami istnieje sta-
łe, nieusuwalne napięcie, które powoduje ruch przemiany–przechodzenia 
(bian 变) jednego z pary przeciwieństw w drugie. Jednak zauważmy, że 
w takim przypadku, logicznie rzecz biorąc, pytanie o to, czy moje poznanie, 
moja wiedza są jednostronne czy też obejmują, dotyczą, biorą pod uwagę 
całą prawdę (stać pośrodku, stale mając przed oczami oba dopełniające się 
pojęcia), jest o wiele bardziej doniosłe niż pytanie o prawdę i fałsz. W ob-
razie świata przyjmowanym w Księdze przemian kwestia prawdy i fałszu 
w ogóle nie jest traktowana jako znacząca relacja. Dlaczego? 

Aby mieć wątpliwości, czy to, co wiem, to, co mam na myśli, odpowiada 
rzeczywistości (klasyczna arystotelesowska defi nicja określa prawdę jako 
adaequatio rei et intellectus: zgodność rzeczy i przedstawienia jej sobie 
w umyśle), trzeba zakładać, że najpierw istniały rzeczy (stworzone przez 
Boga), a potem człowiek, stojąc naprzeciwko nich, zaczął je nazywać (jak 
po raz pierwszy uczynił to Adam w raju). Zatem trzeba zakładać istnienie 
jakiejś rzeczywistości przed-językowej, przed-pojęciowej, istniejącej przed 
myśleniem o niej. 

W przypadku Księgi przemian jej twórcy mieli oczywiście świadomość 
tego, że coś takiego jest logicznie dopuszczalne, i późniejsi fi lozofowie tę 
możliwość będą badali. Jednak zakładając „istnienie” takiej rzeczywistości, 
rozumieli, że nie mogłaby ona składać się ani z rzeczy, ani z relacji, ani z ni-
czego określonego, bo każde określenie odnosi się przecież do rzeczywistości 
językowej. Zatem żadne określenie w sposób ścisły nie mogłoby wskazywać 
na pozajęzykową rzeczywistość. I takie przekonanie było bardzo mocno pod-

20 I Cing Księga przemian…, s. 253.
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kreślane i przez konfucjanistów, i przez daoistów, i przez myślicieli buddyj-
skich. Wszyscy oni fi lozofowali w „świecie rozważań” wyznaczonym przez 
pragmatyczny, a nie ontologiczny charakter rzeczywistości. Jak już wspo-
mniałam, w Księdze przemian istnienie czegoś jako tego właśnie, tak a nie 
inaczej nazwanego / wyróżnionego / określonego (wei 谓) jest rozpatrywane 
nie w kontekście stwarzania rzeczy przez Boga, lecz jedynie w odniesieniu 
do mającego swe źródła w historii kultury (a zatem i języka) cywilizacyjnie 
ważnego i trwałego sposobu wyróżniania określonego z nieokreślonego. Tym 
samym problem prawdziwego przedstawiania sobie w umyśle czegoś istnie-
jącego przed uświadamianiem go sobie przez twórców cywilizacji z koniecz-
ności byłoby próbą myślenia o tym, co jest nieokreślone, a to, logicznie rzecz 
biorąc, nie może być przecież przedmiotem świadomości, a w szczególności 
nie może pojawić się jako problem adekwatności (prawdziwości) obrazu 
czegoś takiego w umyśle, ponieważ to, co jest nieokreślone, w żaden sposób 
nie może być pojmowane jako „coś”, czyli jako „obraz rzeczy”. 

Zatem problem adaequtio rei et intellectus nie może mieć znaczenia 
pytania zasadniczego odnoszącego się do kwestii podstawowych, lecz je-
dynie może mieć znaczenie praktyczne związane z okolicznościami życia 
codziennego: czy nie mylę się, uważając, że zupa, która stoi na stole, to moja 
ulubiona pomidorowa? Wszelkie określenia mają konwencjonalny, a to rów-
nocześnie znaczy cywilizacyjny charakter „nazywania”, czyli wyróżniania 
pewnej formy jako właśnie takiej, i ważna, a właściwie najważniejsza, jest 
powstająca wraz z tym kwestia użyteczności mniejszej lub większej tak 
powstałego rozróżnienia w życiu ludzi. 

Kryje się też w tym logiczna konsekwencja określenia świata jako tego, 
„poza czym niczego nie ma”, lub tego, co „nie ma strony zewnętrznej”, czyli 
określenia go mianem „największej całości”. Wszyscy myśliciele chińscy 
fi lozofują ze świadomością, że wyjście poza świat w ludzkiej działalności 
poznawczej ma samo w sobie charakter paradoksalny. Stąd ci, których taka 
możliwość pociąga, jak daoiści i buddyści, tworzą fi lozofi ę paradoksów, 
inni – konfucjaniści – uznają poznanie świata z punktu widzenia uczestnika 
tegoż świata za najlepsze rozwiązanie kwestii epistemologicznych.

1.11. ZMIANA I NIEZMIENNOŚĆ

Następną ważną kwestią jest problem zmienności i stałości. Otóż w Księ-
dze przemian zakłada się, że jedyne, co się nie zmienia, to nieustająca 
zmienność wszystkiego tego, co jest częścią całości świata. Świat składa 
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się z przeciwieństw, a one stale przechodzą jedne w drugie: oświetlone 
w ocienione, życie w śmierć, tworzenie (Niebo qian 乾) w przyjmowanie 
wpływu (Ziemia kun 坤) itd. To jedno oblicze tego, czym jest zmienność 
– jest to nieustający ruch przeciwieństw w ramach dwubiegunowej całości, 
jaką tworzy każda para przeciwieństw. 

W Księdze przemian spotkamy się z jeszcze jednym ważnym aspektem 
zmienności świata jako całości i każdej z jego wyróżnionych części. Ten 
kontekst rozważań odnosi nas do pojęcia „przemiany”, oddawanej znakiem 
yi 易, występującym w tytule Księgi.

Gdy „zamykanie” przechodzi w „otwieranie”, mamy do czynienia 
z przemianą (bian 变) typu przechodzenia (tong 通) jednego z pary prze-
ciwieństw w drugie. Gdy jednak mamy do czynienia ze zmianą typu dojrze-
wanie czegoś od formy zaczątkowej (jak w nasieniu rośliny – na przykład 
żołądź), poprzez formę młodocianą (siewka), dorosłą (roślina zawiązująca 
owoc i nasiona), do formy w pełni dojrzałej (stary, potężny dąb), to taka 
zmiana określana jest mianem yi易 i kieruje naszą uwagę nie ku biegunowej 
całości, lecz ku cyklowi przemian charakteryzujących życie we wszystkich 
jego przejawach. Gdy patrzymy na to, co jest ożywione (qi 气), zwracamy 
uwagę na dojrzewanie i na możliwość określenia faz rozwojowych danego 
cyklu. Większość żyjących na świecie istot nie rodzi się w pełni uformo-
wana. Wprost przeciwnie, potrzebuje mniej lub bardziej długiego okresu, 
by w pełni rozwinąć możliwości, które tkwią potencjalnie w zarodku. 
Potrzeba czasu, odmierzanego przejściem przez kolejne fazy rozwoju, by 
zrealizowało się to, co było zapowiedzią w momencie zapoczątkowującym 
ów proces. Potrzeba czasu i szczęścia, bo w tym procesie dorastania do 
pełni dojrzałość jest tylko możliwa, a nie konieczna. 

Ciekawy jest fakt, że to właśnie ów charakterystyczny dla istot żywych 
proces dochodzenia do pełni stał się modelowym obrazem odnoszonym 
w cywilizacji chińskiej do każdej wyróżnionej z całości świata jego czę-
ści. Stąd ciekawość poznawcza myślicieli zawsze będzie skierowana ku 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o te dwa rodzaje zmienności – typu 
tong (通) i typu yi (易). 

Chcąc poznać nie tylko to, co w kręgu kultury chińskiej uchodzi za 
ożywione (qi 气) istnienie – a może nim być dana roślina (dąb) czy zwierzę 
(np. jaszczurka), ale również żywioły (wiatr, deszcz), twory polityczne (np. 
księstwo) czy cnoty (roztropność, dzielność), wreszcie sam człowiek – za 
każdym razem będzie się szukało odpowiedzi na te same dwa pytania:

1. Co dopełnia znaczenie tego, co badam? (zmienność typu tong 通)
2.  Jak kształtuje się charakterystyczny dla tego, co badam, cykl rozwo-

jowy? Jest to pytanie nie tylko o to, jakie są charakterystyczne fazy 
rozwojowe, ale i pytanie o to, gdzie, czy też z jakiego źródła, bierze 
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się początek drogi przemian (lub – w czym jest zakorzeniony) i jak 
wygląda charakterystyczna pełnia, dojrzałość, doskonałość (zmien-
ność typu yi易).

Gdybyśmy spróbowali przedstawić w formie diagramów oba te pytania, 
to myślę, że mogłyby one przybrać następujące formy: 

Diagram przedstawia tę dwubiegunową całość (1.) wraz z grafem obra-
zującym źródło, w którym ma swój początek droga przemian i pełnia, ku 
której się na tej drodze zmierza (2.).

Dojrzałość, pełnia, doskonałość 

yin  中 
yang

źródło, początek

1.12. PROBLEM TOŻSAMOŚCI

Zwróćmy uwagę na to, jak bardzo jest to różny od zachodniego sposób 
poszukiwania tożsamości. Od czasów starożytnych Greków, od fi lozofi i 
Platona, wszyscy (i chrześcijaństwo w tej materii niczego nie zmieniło), gdy 
zadajemy pytanie o tożsamość, zawsze formułujemy je jako pytanie o istotę, 
o eidos tego czegoś indywidualnego, o które pytamy. Pytając się o to, czym 
coś jest, szukamy tego, co jest niezmienne, wieczne, jedno. Szukamy defi ni-
cji ejdetycznej. Natomiast chińskich myślicieli interesuje sama zmienność, 
dlatego pytają się o cykl zmian. Nas w tym samym kontekście poznawczym 
interesuje stałe podłoże zmian; to, co w zmienności jest niezmienne, bo 
to ono jest dla nas istotne. Chińskich myślicieli interesuje nieprzerwane 
trwanie nieustannie zmieniających się jednostkowych bytów.

I jeszcze jedna cecha myślenia o zmienności charakterystyczna dla twór-
ców Księgi przemian. Etymologicznie znak yi易 oznacza jaszczurkę, i to nie 
dowolną jaszczurkę, lecz kameleona, który zmiany zabarwienia skóry koordy-
nuje ze zmianami kolorystycznymi najbliższego otoczenia, w którym właśnie 
się znajduje. Jakie zastosowanie ma ta metafora w przekazywanym przez Księ-
gę przemian obrazie świata? Za pomocą pary pojęć przeciwnych „powyżej” 
/ „poniżej” (shang / xia 上/下) wprowadza się wizję hierarchii kosmicznej, 
w której kolejne poziomy są względem siebie określone w następujący spo-
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sób: każda część całości świata zajmuje jakieś określone miejsce w hierarchii 
poziomów kosmicznych; jako określona, czyli nazwana i wyróżniona z owej 
całości, z jednej strony jest częścią poziomu powyżej i równocześnie sama jest 
całością składającą się z części poziomu poniżej. I tak jest na każdym pozio-
mie. Aby być sobą samym, trzeba mieć wiedzę, jak kameleon, o najbliższym 
otoczeniu. Trzeba umieć odpowiedzieć sobie na pytania: jestem częścią jakiej 
całości? (shang 上 „powyżej”) i: co składa się na mnie, jako na całość, w której 
dają się określić jakieś jej składowe? (xia 下 „poniżej”). 

Spróbujmy przybliżyć tę kwestię na przykładzie. Posłużymy się przy-
kładem współczesnym, pochodzącym z kręgu nauki zachodniej, ponieważ 
ma mieć on walor ilustracyjny dla czytelnika innego niż czytelnik, który był 
zakładany przez starożytnych twórców Księgi przemian. We współczesnej 
nauce zachodniej o hierarchicznym układzie mówi się na przykład w bio-
logii o ciele człowieka. W organizmie każdego człowieka daje się wyróżnić 
następujące poziomy funkcjonalne: komórki ciała zajmują dane, określone 
miejsca w poziomie tkanek („powyżej”); ich budowa („poniżej”) i funkcje, 
jakie mogą spełniać, określona jest w zależności od tego, jakiej tkanki są 
częścią. Stąd komórki tworzące tkankę mięśniową różnią się budową, roz-
wojem, sposobem, w jaki dojrzewają i przekształcają się w formy pełne od 
komórek, które są częścią na przykład tkanki kostnej. Jeżeli poszczególne 
komórki, które same są całością wyższego rzędu w stosunku do składających 
się na ich budowę organelli, „znają swoje miejsce” w hierarchii organizmu 
i realizują swój rozwój, czyli dojrzewają w korelacji ze swoim najbliższym 
otoczeniem, dostosowując się do niego poprzez tworzenie harmonijnych, 
wzajemnie powiązanych zmian, to wynikiem tego jest zdrowy wzrost całe-
go organizmu. Jeśli jednak – jak ma to miejsce w przypadku tych, których 
„droga życiowego rozwoju” określana jest mianem rakowacenia – ich roz-
wój przebiega bez związku z tym, co się dzieje wokół nich tak, jakby „nie 
wiedziały, jakie jest ich miejsce w hierarchii”, to wynikiem takiego wzrostu 
oderwanego od tego, jak rozwija się najbliższe otoczenie, jest choroba całego 
organizmu. Przedstawiono to na następującym diagramie:

komórki

tkanki

organizm
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Wszystkie cechy formalne tak rozumianej struktury hierarchicznej 
odnajdziemy w obrazie świata Księgi przemian. Hierarchiczny charakter 
rzeczywistości jest tu postrzegany jako układy systemów wzajemnych po-
wiązań, w których poszczególne, wyróżnione części łączą się w struktury 
wyższego rzędu, a opisywane są również poprzez to, że same są całościami 
składającymi się ze struktur niższego rzędu. Ważne będą dwie generalne 
relacje, mianowicie relacja części do całości i w ramach danej całości relacje 
części do jej innych części. Obie te relacje w dosłownym sensie tego słowa 
są lokalne. Para pojęć „powyżej” / „poniżej” konstytuuje właśnie lokalność 
tych wzajemnych powiązań. 

Zauważmy, że początkowo, w najbardziej pierwotnych rozstrzygnię-
ciach, nie buduje się obrazu hierarchii jako piramidy czy drabiny bytów. 
Autorzy Księgi przemian nie koncentrują się na wyznaczeniu kolejnych 
szczebli doskonałości, jak to ma miejsce w obrazie świata chrześcijańskie-
go, lecz określają ogólną zależność: cokolwiek wyróżnimy jako jakieś, 
określone, będzie się ono stawało sobą samym, poprawnie rozpoznając 
owo „powyżej” / „poniżej” (w późniejszej terminologii szkół fi lozofi cznych 
określane za pomoc pary pojęć shang / xia 上/下) miejsca zajmowanego 
przez siebie w rzeczywistości kosmicznej całości. 

Dlatego dwa pytania będą w myśli fi lozofów chińskich formalnym od-
powiednikiem najważniejszego pytania fi lozofi i zachodniej – mianowicie 
pytania o istotę tego, co poznaję:

1. To, co poznaję, badam, jest częścią jakiej całości?
2. Co jest częścią jego samego jako całości?
Odpowiedź na te dwa pytania tworzy i kieruje działaniem, które wy-

znacza rzeczywistość lokalnej sieci powiązań, rzeczywistość systemu 
systemów, rzeczywistość „zamieszkiwanego mieszkańca”, jak niezwykle 
sugestywnie ten rodzaj hierarchii określiła kiedyś w jednym ze swoich 
wierszy Wisława Szymborska.

Diagramy ilustrujące te zależności przedstawiają odpowiednio: ten chiń-
ski – diagram części i całości – to system zawierających się współśrodkowo 

człowiek

?

wszechświat
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okręgów, z których najmniejszy odpowiada poziomowi jednostkowemu 
danej konkretnej całości, a następne okręgi obrazują hierarchiczną relację 
zawierania się części w bezpośrednio je obejmujących całościach wyższych 
poziomów, których częścią jest ten mniejszy. 

Znak zapytania w naszym diagramie wskazuje na zagadnienie, które 
stanie się jednym z kluczowych w dziejach fi lozofi i chińskiej. Pytanie o ca-
łość, która jest właściwym dla człowieka lokalnym odniesieniem, będzie 
wyznaczało najbardziej inspirujący spór, z jakim mamy do czynienia w tej 
cywilizacji. Z odpowiedzi na to pytanie, opracowanych przez czołowych 
myślicieli chińskich, zrodzą się dwa odmienne, rodzime kierunki fi lozo-
fi czne, czyli konfucjanizm i daoizm.

Wracając jednak do naszego opracowywania diagramów, to ten chrze-
ścijański diagram przyjmuje postać grafu, który przedstawia hierarchię jako 
„piramidę istnień”, piramidę doskonałości istnienia, w której istnienie Boga 
zasadniczo nie daje się porównać z niczym, dlatego na diagramie musimy 
narysować go poza trójkątem: 

* * *

Podsumujmy teraz nasze dotychczasowe rozważania i przedstawmy w kilku 
punktach obraz świata przyjmowany przez autorów Księgi przemian, który 
to obraz stanowi właściwą dziedzinę „świata rozważań” fi lozofi i chińskiej, 
odmienną od „świata rozważań” chrześcijaństwa.

anioły

BÓG

ludzie

zwierzęta, rośliny, minerały,  
żywioły
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CHINY

*  źródłem mądrości dojrzałość 
ludzi

*  brak pytania o pochodzenie 
świata 

*  „wielkie jedno”, „coś najwięk-
szego”, „to, poza czym niczego 
nie ma”

*  ma charakter kulturowy, postę-
puje wraz z historią cywilizacji 

Świat przeciwieństw i zmiany

* części w całości, organiczna 
* współzależność w istnieniu 

* relacja części do całości
*  cykl rozwoju z określeniem 

stadiów
*  samopoznanie w relacji do cało-
ści świata

CHRZEŚCIJAŃSTWO

*  źródłem mądrości doskonałość 
Boga

* świat pochodzi od Boga
* „stworzony przez Boga”

*  ma charakter ontologiczny, 
powstaje z woli Boga, Jego aktu 
stwórczego

Świat sprzeczności 
i niezmienności

* piramida doskonałości istnienia
*  nadrzędne ukierunkowanie na 

Boga

* relacja stworzenia do Stwórcy
*  urzeczywistnienie jednej, nie-

zmiennej idei
*  samopoznanie w relacji do po-

znania Boga

Hierarchia kosmiczna

Mądrość

Świat

Różnorodność w świecie

Tożsamość indywidualnych istnień
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ROZDZIAŁ DRUGI

MIKROKOSMOS,
CZYLI O TYM, JAK BYĆ 
SOBĄ W WIECZNIE 
ZMIENIAJĄCYM SIĘ 
ŚWIECIE

Ani Konfucjusza, ani żadnego innego fi lozofa chińskiego nie interesowało 
szczególnie pytanie: „Co to znaczy: człowiek?”. Nikt nie pasjonował się 
badaniem istotowych treści składających się na znaczenie tej kategorii. 
Inaczej mówiąc, nikt nie próbował szukać defi nicji człowieczeństwa. Więk-
szość myślicieli pytała się o to, jak być w świecie, skutecznie się realizując. 
I zgodnie z przyjmowanym przez wszystkich za Księgą przemian obrazem 
świata, tak jak to przedstawialiśmy w rozdziale pierwszym, następujące 
trzy zagadnienia przedstawiały się im jako szczególnie ważkie:

1.  Po pierwsze, patrzyli na siebie samych jak na część zhierarchizo-
wanej całości kosmicznej i przyjmowali, że odpowiedź na pytanie 
o siebie samego zawiera się w odpowiedzi na pytanie o to: częścią 
jakiej całości jestem ja sam? Innymi słowy, w relacji do czego najpeł-
niej będę mógł się zrealizować?

2.  Po drugie, ich duchowe poszukiwania inspirowało zagadnienie pro-
cesu dojrzewania. Jak można dojrzewać najskuteczniej, jakie są 
fazy dorastania, co temu procesowi sprzyja, co w nim przeszkadza? 
Z czego wyrasta i ku czemu zmierza ten, kto w procesie ciągłych 
zmian staje się sobą samym?

3.  Po trzecie, pojawiało się zagadnienie poprawności nie tyle poznania, 
ile rozumienia tego, z czym ma się do czynienia na drodze do dosko-
nałości, czyli pytanie o całą prawdę. A zatem poszukiwania tego, co 
stanowi dopełnienie form, które zostały wyróżnione, określone jako 
coś konkretnego, i nazwane jako jakieś szczególne „to”, ponieważ 
świat wiecznej zmiany jest przecież światem przeciwieństw.
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Miejsce w hierarchii kosmicznych poziomów (1), żywy proces dojrze-
wania (2) w diadycznym schemacie określającym formy i zastosowania 
(3) wyznaczały trzy podstawowe kroki badawcze. Sztuka konfucjańskiego 
kręgu kulturowego była tworzona przez ludzi, którzy nieustannie czynili 
wysiłki, by sprostać i odnaleźć się w mentalnym, czy też raczej duchowym 
świecie nakreślonym przez tych, którzy w ramach tych trzech kroków pod-
stawowych starali się poznawać i tworzyć skuteczne sposoby realizowania 
się w nieustannie zmieniającym się świecie. 

W każdym procesie poznawczym na ogół bardzo ważne jest to, co sta-
nowi jego tło. A tu w tle była Księga przemian i określona w niej dziedzina 
rozważań. Jednak żaden zbiór przekonań podstawowych nie jest tak okre-
ślony, iż wyklucza różnicę poglądów. To, co w nim jest określone u zarania 
kształtowania się cywilizacji jako świat „prawd oczywistych,” jest przez 
następne pokolenia przyjmowane mniej lub bardziej bezrefl eksyjnie, ale 
nie w sposób kończący dyskusję na tematy podstawowe. Raczej ją inicjuje, 
ponieważ okazuje się, że trzeba dokonywać wyboru spośród opcji, które 
w zadanym obrazie świata są logicznie możliwe do przyjęcia. Nigdy nie jest 
tak, że w „oczywistym” obrazie świata wszystko jest oczywiste. 

Stąd wielość wyborów, wielość poglądów, wielość racji dla ich uzasadnie-
nia, wielość szkół fi lozofi cznych i nieustająca dyskusja między ich przedsta-
wicielami. Ci, którzy tworzyli sztukę kręgu konfucjańskiego, byli głęboko 
w te dyskusje zaangażowani. Wiele najważniejszych rozwiązań formalnych 
i specyfi cznych technik artystycznych zostało przez nich wynalezionych jako 
odpowiedź na dylematy „życia fi lozofi cznego”. Dlatego pora przyjrzeć się 
najważniejszym racjom i oponentom w dyskusji głównych szkół fi lozofi cz-
nych, ponieważ to tu właśnie zakorzeniony jest swoisty klimat, jaki tworzyła 
sztuka uczonych–urzędników. W czasach klasycznych sprzed panowania 
dynastii Han (206 r. p.n.e.–221 r. n.e.) przedstawiciele głównie dwóch nur-
tów myśli chińskiej wyznaczyli zasadniczy obszar dyskusji. Konfucjaniści 
i daoiści wprawdzie swoje poglądy dookreślali nie tylko w dyskusji toczonej 
między nimi samymi, ale i w polemikach z logikami (tu zwłaszcza daoiści) 
i z moistami oraz prawnikami (tu przede wszystkim konfucjaniści). Nie mo-
żemy szczegółowo prześledzić owego kształtowania się koncepcji, ponieważ 
takie zadanie swą wielkością rozsadziłoby ramy kompozycyjne nakreślone 
dla głównego tematu, jakim jest sztuka i to, co wyznaczało jej pojmowanie 
i sposób uprawiania. Zatem będziemy się zapoznawać z już ukształtowanymi 
koncepcjami, które ostatecznie zdominowały charakter cywilizacji chińskiej. 
Należy jednak pamiętać, że ówczesne życie umysłowe było o wiele bardziej 
bogate i różnorodne niż mogłoby to wynikać z naszego przedstawienia. 

W niniejszym rozdziale prześledzimy najważniejsze zagadnienia wy-
nikające z kroku pierwszego, z pytania o miejsce człowieka w hierarchii 
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poziomów kosmicznych oraz w pewnym zakresie, niewyczerpującym jed-
nak całości problematyki wynikającej z kroku drugiego, z pytania o regu-
larności, tendencje, które w procesie dojrzewania dają się zaobserwować. 
Krok trzeci, czyli pytanie o całość egzystencjalnej sytuacji stawania się 
sobą samym, a więc pytanie o to, pomiędzy jakimi przeciwstawnymi bie-
gunami ów proces przebiega, oraz uzupełnienie pytania drugiego o kwestie 
związane z praktyczną drogą konfucjańskiego dojrzewania ku pełni: co mu 
sprzyja, a co jest przeszkodą, postawimy w kolejnych rozdziałach. Tam też 
poszukamy odpowiednich interpretacji.

Pierwszym pytaniem jest pytanie o miejsce człowieka w organicznej 
hierarchii kosmicznych poziomów, czyli, bardziej ogólnie rzecz ujmując, 
pytanie o relację części do całości. W rozdziale pierwszym przedstawili-
śmy tę kwestię w postaci diagramu współzależności, w którym na jednym 
z poziomów był znak zapytania. Ten znak zapytania wyznacza kluczowy 
moment w najważniejszej dyskusji fi lozofi cznej przebiegającej w Chinach 
– nie tylko tych starożytnych. Ile i jakie są te poziomy składające się na 
kosmiczną całość? Różnica między konfucjanizmem i taoizmem, czyli 
między dwoma kluczowymi nurtami fi lozofi i i szerzej cywilizacji chińskiej, 
powstaje w dyskusji nad tym problemem. Konfucjaniści widzą rozwiązanie 
w takim układzie, w którym całością najbliższą człowiekowi jest kultura 
(wen 文). Człowiek jest częścią cywilizowanego świata. 

Taoiści, wskazując ograniczenia konfucjańskiego stanowiska, zapro-
ponują alternatywny układ, odnoszący człowieka bezpośrednio do cało-
ści kosmicznej. Jak zobaczymy, konsekwencje obu tych poglądów będą 
zdumiewająco odmienne. Ale jeszcze bardziej zdumiewający i trudny do 
określenia okaże się problem ich wzajemnych relacji. 

2.1. KONFUCJUSZ I KONTYNUATORZY: MENCJUSZ ORAZ XUNZI 

Na pytanie o to, częścią jakiej całości jest człowiek, Konfucjusz (551–479 
r. p.n.e.) odpowiada, że w pierwszej kolejności to kultura (wen 文) jest 
naturalnym środowiskiem, w którym każdy z nas może stawać się sobą 
najpełniej, najskuteczniej i w sposób najbardziej doskonały. Dlaczego tak? 
Podejrzewam, że gdyby zadać różnym przedstawicielom świata Zachodu 
to samo pytanie, które Konfucjuszowi naturalnie wydawało się pytaniem 
pierwszym, to przytłaczająca większość odpowiedziałaby podobnie jak i on. 
Jaka jest najbliższa całość, której jestem częścią? Jestem częścią rodziny, 
mojej własnej. A rodzina jest częścią jakiej całości? Dzielnicy – a dzielnica?, 
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miasta – a miasto?, powiatu – a powiat?, kraju – a kraj?, związku państw – 
a związek państw? Natury – a natura? A natura to właściwie inna nazwa na 
całość świata, całość kosmiczną. I tak w takim ciągu rozumowań mających 
postać pytania o relację części i całości próbowalibyśmy, dyskutując, być 
może nawet zażarcie, i zwalczając poglądy przeciwne do naszych, ustalić 
poprawną hierarchię czegoś, co Konfucjusz nazwał kulturą, cywilizacją 
(wen 文). Dla Konfucjusza miała ona przede wszystkim postać zhierarchi-
zowanej całości, w której kolejne dające się wyodrębnić poziomy są od-
niesione do siebie nawzajem na sposób organicznej jedności. W diagramie 
można by to zobrazować w następujący sposób: 

Gdyby teraz zapytać się o to, częścią jakiej całości jest ów hierarchiczny 
świat kultury, otrzymamy pełną formę obrazu hierarchii poziomów ko-
smicznych przyjętych przez Konfucjusza. W postaci grafi cznej przyjąłby 
on następującą postać:

Zestawiając te dwa diagramy razem i mając w pamięci schemat rozu-
mowań, które do nich prowadziły, jak sądzę, jedno przekonanie staje się 
dla nas równie oczywiste i narzucające się tak mocno, jak musiało się ono 
jawić Konfucjuszowi. W pierwszej kolejności każdy jest częścią świata 
kultury. Każdy może stawać się „człowiekiem kulturalnym” (wenren 文
人) i dojrzewać, realizując się w środku świata jako jego integralna część. 
Mając to przed oczami rozumiemy, dlaczego myśl konfucjańska będzie 

Osoba, ja sam
Moja rodzina

Cesarstwo
Księstwo
Lokalna społeczność

Osoba, ja sam

Kultura, cywilizacja

Całość, 
kosmos, czyli 
natura
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kierowała się w stronę humanizmu – to przede wszystkim fi lozofi a człowie-
ka, jego miejsca w świecie, tworzona z punktu widzenia ludzi, ze środka 
świata i koncentrująca się na pytaniu o to, jak skutecznie się cywilizować. 
Dla Konfucjusza „człowiek” jako kategoria rodzajowa znaczy zawsze 
wenren (文人), czyli człowiek kulturalny, kształcony, cywilizowany. Tak 
rozumiany człowiek jest częścią natury, ale sięga do niej poprzez kulturę, 
która jest dla niego poziomem bardziej „lokalnym”, bezpośrednio dostęp-
nym; jest środowiskiem, w którym będzie się realizował, jego miejscem 
w całości świata. Na tym poziomie znajdować się będzie wszystko to, co 
potrzebne każdemu człowiekowi, by mógł w pełni stawać się sobą samym, 
bo jest to miejsce naturalne dla ludzi. Miejsce, w którym są „narzędzia” 
(czyli wzory kultury, cywilizacyjne odkrycia, takie jak pismo, organizacja 
społeczna, techniki zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich, które 
wielcy mędrcy przeszłości przekazali ludziom, aby ich używali, by były 
im pomocne w ich drodze ku realizowaniu możliwości osiągania doskona-
łości). Oczywiście jasno też widać, że poziom natury również jest ważny 
i mógłby być inspirujący, ale w hierarchii kosmicznej jest bardziej „odle-
gły” i dominujące nastawienie Konfucjusza, mające swe źródło w obrazach 
Księgi przemian, będzie mu nakazywało najpierw skupić swe wysiłki na 
tym, co jest bliższe, bardziej dostępne i znajdujące się tuż obok, pod ręką. 
Na marginesie zwróćmy uwagę również i na to, że w tym nastawieniu ma 
swój początek konfucjuszowski zakaz podejmowania badań nazbyt fun-
damentalnych pytań o charakterze metafi zycznym, ontologicznym, który 
to zakaz był przestrzegany w obrębie szkoły aż do przybycia buddyzmu 
do Chin w pierwszych wiekach naszej ery: 

Tsy-lu zagadnął Mistrza o powinności wobec duchów i demonów. 
Mistrz rzekł:
Nie umiesz jeszcze ludziom służyć, jakże możesz służyć duchom?
Ten sam uczeń zagadnął ponownie: Ośmielam się zapytać o sprawy śmierci.
Mistrz odparł: 
Póki nie pojąłeś życia, jak możesz śmierć zrozumieć?1

Ktoś poprosił Konfucjusza o wyjaśnienie obrzędu Ti. Mistrz odparł:
Nie wiem nic o tym. Kto by ten obrzęd wyjaśnić umiał, ten nie miałby z rzą-

dzeniem światem większych trudności niż ze spojrzeniem na to.
I pokazał swoją dłoń2.

W ten sposób mamy sformułowany pierwszy i najbardziej podstawowy 
sposób, w jaki człowiek określa siebie samego w szkole konfucjańskiej. 
I najważniejszy. Dla porównania, przedstawiciel mentalnego świata kultury 
chrześcijańskiej na pytanie o to, co w pierwszej kolejności określa jego 

1 Dialogi konfucjańskie, 11.11., s. 109.
2 Dialogi konfucjańskie, 3.11., s. 50–51.
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istnienie, odpowiedziałby, że boski akt stworzenia. Dlatego w pierwszej 
kolejności chrześcijanin widzi siebie jako „stworzenie boże”. Zatem kon-
sekwentnie to, czego będzie potrzebował, aby mógł wypełnić swe życie 
w sposób wartościowy i godny – jako „stworzenie boże” – znajdzie poza 
światem, w Bogu, w ludzkiej woli zwrócenia się – całym swym jestestwem 
– ku Bogu. Inne pytanie, inne tło, czyli dziedzina rozważań i nieporówny-
walnie inna odpowiedź. Konsekwencje w postaci preferowanych kierunków 
działań również będą odmienne. 

Konfucjaniści, pozostając w zgodzie z Księgą przemian, przyjmowali, 
że nikt nie rodzi się w pełni uformowany, bo przecież jest częścią wiecznie 
zmieniającego się świata. Ale każdy może się rozwijać zgodnie z pewną 
prawidłowością, z tendencją zawartą w początkowym określeniu, czy też 
raczej w terminologii Księgi przemian, tkwiącą w obrazie (xiang 象) cyklu 
zmian, w formie (xing 形) tego, kim można – ogólnie rzecz biorąc – się sta-
wać. Jest gdzieś początek tego rozwoju, kolejne jego etapy i pełnia. I znowu, 
gdyby zapytać się przedstawiciela Zachodu o to, jak przebiega ów rozwój, 
prawdopodobnie odpowiedziałby podobnie jak uczynił to Konfucjusz, że 
rozwój każdego z ludzi przebiega etapami: 

1. dzieciństwo, 
2. młodość, 
3. dorosłość, 
4. starość. 
Jednak sam cykl przemian dla człowieka Zachodu miałby charakter 

jedynie opisu psychologicznego. Słowo „jedynie” wskazywałoby na przyj-
mowany przez niego podrzędny charakter takich rozważań, podrzędny 
w stosunku do charakterystyki istotnej, która wyznaczona jest przez onto-
logię nieśmiertelnej duszy w chrześcijaństwie czy platońskiej duszy–miesz-
kanki wiecznie niezmiennego świata idei lub arystotelesowskiej duszy jako 
idealnej formy. 

Dla Konfucjusza to nie była kwestia podrzędna, tylko najbliższa, „pod 
ręką”, do rozpoznania w pierwszej kolejności. Człowiek rozwija się, dojrze-
wa do pełni i to, jak to się odbywa, wyznacza sposób, w jaki każdy z nas 
ludzi jest obecny w całości świata. Zwróćmy uwagę na te niepozorne słowa: 
„Być obecnym”. Najważniejsze są tu nie pytania o istnienie lub nieistnienie, 
lecz wszystkie kwestie związane z „obecnością” człowieka w świecie. Ta 
forma obecności, jaką każdy z ludzi uskutecznia, ma swój walor ogólny 
(dao 道) i jednostkowy (de 德). Para dao i de oznacza, że każdy przedsta-
wiciel rodzaju ludzkiego posiada umiejętność podążania drogą ludzkiego 
przeznaczenia, w pewien sposób wspólną wszystkim ludziom. Ta droga, 
ten sposób i te wszystkie ogólne, charakteryzujące ludzi prawidłowości ich 
dojrzewania i rozwoju – to właśnie w konfucjanizmie określa się mianem 



MIKROKOSMOS, CZYLI O TYM, JAK BYĆ SOBĄ… 57

dao (dao 道)3. Ale każdy człowiek jest niepowtarzalny i tę ludzką drogę 
przemierza na swój własny sposób, z sobie właściwą umiejętnością, sku-
tecznością i siłą. I to jest jego de (de 德). 

Zarówno jedna, jak i druga kategoria odnosi się do ludzkiego bycia 
i działania w świecie, do obecności, która ma swój istotny udział w „dojrze-
waniu” świata jako całości. Hierarchia kosmiczna jest bowiem, jak wiemy, 
hierarchią organicznych współzależności. To, co zmienia się na jednym 
poziomie, będzie miało swój oddźwięk na innych, na wszystkich pozosta-
łych. Tak jak w żywym organizmie – całość nie jest tu sumą składników, 
lecz wypadkową działań i zawsze wzajemnych relacji. I w tym kontekście 
Konfucjusz będzie mówił jeszcze o innym niż ludzkie dao, dao Nieba, Zie-
mi i wreszcie Całości. Dao Nieba, Człowieka i Ziemi, ponieważ są ułożone 
w organiczną hierarchię, muszą swą obecnością podtrzymywać harmonię 
zmian. Inaczej mówiąc, ich działania muszą się zgrywać. Natomiast Dao 
Całości jest nierelatywną, nieodniesioną do niczego absolutną podstawą, 
ku której wszystko powinno się kierować. Dlatego Konfucjusz powie, że: 
„Kto rankiem dao pojął, ten o zmierzchu w spokoju umrzeć może”4 (子
曰∶朝闻道， 夕死可矣 Ziyue: zhao wen dao, xi si ke yi). W następnym 
fragmencie Dialogów konfucjańskich (4.9.) Konfucjusz określi człowieka 
mądrego jako tego, który kieruje się w stronę Dao (士志於道 shi zhi yu dao). 
W tym miejscu warto może jeszcze zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy 
znak wen 闻, który dość neutralnie przetłumaczony został jako „pojął”. 
Tymczasem ów znak jest wieloznaczny w charakterystyczny dla kultury 
chińskiej sposób. Oznacza on: słyszeć, wsłuchiwać się, słyszeć o czymś 
oraz smakować. Takie pomieszanie zmysłów jest często świadomie wy-
korzystywane przez fi lozofów i artystów w kontekstach, w których warto 
podkreślać albo jedność, albo nieokreśloność rzeczywistości. Z pewnością 
to, co autor miał tu na myśli, nie powinno być umieszczane w sferze rozu-
mienia, które odnosi się do zdobywania wiedzy dyskursywnej. Ale wróćmy 
do obecności człowieka w świecie.

Każdy człowiek jest uwikłany w świat, w całość kosmiczną. Mencjusz 
(371–289 r. p.n.e.) i Xunzi (313?–238 r. p.n.e.), czyli dwaj najwięksi kon-

3 Pod nazwą dao kryje się odniesienie do dwóch sposobów używania tej kategorii. Tak 
jak to opisałam – jako sposób, nazwa ogólna – oraz w kontekstach metafi zycznych, o których 
wspominam w następnej kolejności, które to konteksty w mniejszym zakresie podejmowane są 
przez konfucjanizm omawianej epoki klasycznej, a przeważają jak właściwe konteksty użycia 
nazwy dao w traktatach taoistycznych, o czym będzie mowa później. 

4 Dialogi konfucjańskie, 4.8, s. 57. W tłumaczeniu oryginalnym jest: „Kto rankiem cno-
tę [dao] pojął…” i być może tłumacz poczuł się zmuszony w tym miejscu oryginalny znak 
przetłumaczyć jako „cnotę”, ponieważ chciał być bardziej konsekwentny niż tekst. Prawdą 
jest, że w rozdziale 4 rozważania koncentrują się na cnocie (de德), ale moim zdaniem 4.8 i 4.9 
wyraźnie zyskują na znaczeniu, gdy przyjąć, że mówią o poznawaniu i kierowaniu się nie na 
cnotę, lecz na dao.
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tynuatorzy nauk Mistrza, będą w sposób bardziej fundamentalny badać 
charakter owego uwikłania. Dla samego Konfucjusza będzie miało ono 
charakter głównie psychologiczny i praktyczny, jako pytanie o to, jak 
działać. W jego interpretacji było w tym i ograniczenie (nie wszystko jest 
dopuszczalne, właściwe), i możliwość wykorzystania owego uwikłania dla 
własnego rozwoju. Z jednej strony ulega się wpływom całości, z drugiej 
strony – samemu się ją aktywnie kreuje. Jak zauważa JeeLoo Liu: „Kiedy 
w taki sposób patrzymy na każdą z życiowych sytuacji, wówczas – zgod-
nie z naukami Yijing – musimy dostosować swoje zachowanie do naszych 
zmieniających się związków z otoczeniem”5. Związki z otoczeniem są 
tu kluczowe, a sprawność (de 德) w umiejętnym ich kreowaniu – wprost 
wypadkową dojrzałości człowieka, który je tworzy.

Konfucjusz zwraca jeszcze uwagę na pewną charakterystyczną cechę 
właśnie rozpoznanego cyklu dojrzewania. Otóż przejścia z jednej fazy 
cyklu do kolejnej mają charakter skokowy, transformacyjny. Przyglądając 
się temu bliżej, Mistrz Kongfu zauważa, że jest tak, iż czas jakiś człowiek 
jest dzieckiem. Rozwija się jako dziecko, coraz więcej umie, rozumie, jego 
umiejętności bycia dzieckiem, czyli sprawność (de 德), z jaką wiąże się 
z otoczeniem, powiększają się w miarę trwania tego etapu coraz bardziej, 
ale ciągle jest dzieckiem, tyle że coraz bardziej sprawnym. To samo można 
powiedzieć o młodym człowieku, o dorosłym i o starcu. Najpierw jest się 
nieporadnie młodym, dorosłym, starym człowiekiem, z biegiem dni na-
biera się doświadczenia, sprawności i skuteczności bycia na danym etapie 
rozwoju. Ale między światem dorosłego i dziecka, czy młodzieńca i starca 
jest zasadnicza różnica, tak duża, że często jako dzieci słyszymy, że coś, 
czego nie rozumiemy, będzie dla nas zrozumiałe „gdy dorośniemy”. Jako 
dzieci nie potrafi my tego zrozumieć; gdy jesteśmy już dorośli rozumiemy 
nie dlatego, że ktoś zdradza nam wtedy tajemnicę, której wcześniej strzegł, 
ale dlatego, że już nic nie trzeba nam tłumaczyć – sami z siebie rozumiemy, 
i wiemy już odtąd, dlaczego nie było sposobu na wytłumaczenie nam tego 
przedtem, nim staliśmy się dorośli. Zauważmy, że to spostrzeżenie ma 
charakter prawdy psychologicznej, nabierającej sensu w odniesieniu do 
takich kategorii jak charakter, osobowość, dojrzałość emocjonalna, ale i in-
telektualna. I tak właśnie rozpoznawał tę prawidłowość Konfucjusz. I jako 
taką uznawał ją za bardzo ważną cechę egzystencjalnego cyklu stawania 
się coraz bardziej dojrzałym człowiekiem. 

Konfucjusz, lub raczej jego bezpośredni następcy, określił również to, 
co wyznacza owe progi, przejścia z jednej fazy do drugiej. Dzieciństwo 
kończyło się w momencie podjęcia edukacji społecznej, pójścia do szkoły. 

5 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 31.
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Młodość kończyła się w momencie, w którym młodzi mężczyźni żenili się, 
a młode kobiety wychodziły za mąż – rozpoczynał się proces stawania się 
sobą w nowych związkach i relacjach zwierzchności i podporządkowa-
nia się. Tak zapoczątkowana dorosłość kończyła się wraz z przekazaniem 
zarządu nad rodziną swemu najstarszemu synowi. Później, w miarę tego 
jak trwała i rozwijała się cywilizacja konfucjańska, znaleziono dla tych 
prawidłowości specjalne, ceremonialne formy kultury. Przejście z jednego 
etapu do drugiego zaznaczane było nadaniem w świątyni nowego imienia, 
bowiem wierzono, że stare imię, które było harmonijnie złączone z okre-
sem poprzednim, nie będzie już siłą rzeczy „zgrywało się, współbrzmiało” 
z „nowym” człowiekiem, którym właśnie się zaczynało stawać.

Dla Konfucjusza i jego następców ważne były podejmowane przez 
ludzi działania, bowiem zakładając za Księgą przemian, że każdy jest 
częścią świata, równocześnie przyjmowali oni, że ten świat jest wiecznie 
zmienną, żywą, organicznie zhierarchizowaną całością. A to kierowało 
ich badania ku kwestii harmonii. Dla tej kwestii jest ważne, jak się działa, 
ponieważ zachowanie wpływa na „dzianie się” świata i dobrze by było, by 
podtrzymywało i wzmacniało jego trwanie, a nie je destabilizowało. Dla 
Konfucjusza przyjmowało to postać pytań praktycznych o to, jak harmoni-
zować te całości, których częścią się jest. Rodzina, lokalny związek rodzin, 
państwo, cesarstwo, świat – moje miejsce w świecie powinno być takie, 
żeby wspierało mój rozwój i żeby było dobrym miejscem dla mojego doj-
rzewania w nim. Przy tym nacisk zawsze będzie kładziony na korygowanie 
własnego działania przede wszystkim. Nie ma tu możliwości wprowadzenia 
utopii radykalnego zmieniania świata. Oddziaływać i wpływać należy na 
to, na co ma się praktycznie największy wpływ, czyli na samego siebie. Ta 
wspólnota, której jest się częścią, powinna być takim dobrym miejscem 
dla dorastania ludzi, bowiem zwrotnie dojrzali ludzie będą podtrzymywali, 
wspierali jej trwałość. Czy ludzie to potrafi ą? Czy potrafi ą tak działać? Oto 
jest konfucjańskie pytanie – jak harmonijnie współdziałać?

Rodzina jest najbliższą, najmniejszą i najważniejszą wspólnotą, której 
trwałość ma żywotne znaczenie dla każdego jej członka. W takim kontek-
ście pytanie o działanie poprawne, harmonizujące wiedzie ku kwestii tego, 
co podtrzymuje trwanie i moc rodziny, a co tę wspólnotę będzie osłabiało. 
Gdy będziemy poszukiwać zachowań i działań poprawnych w takim kon-
tekście, to zauważymy, że tym, co najbardziej wzmacnia wspólnotę, tworzy 
mocne więzi między ludźmi, są:

– zaufanie – ludzie trzymają się tych, którym ufają;
–  lojalność – jeśli można liczyć na innych, że staną po naszej stronie, 

w naszej obronie w każdych okolicznościach, nawet wtedy, gdy swoim 
postępowaniem narazimy się na krytykę ze strony innych ludzi;
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–  szacunek – jeśli młodzi szanują starszych, to umacniają się w ten 
sposób więzi międzypokoleniowe, ustala się hierarchia i w jej ramach 
każdy wie, komu winien służyć pomocą (młodsi starszym) i od kogo 
może oczekiwać wsparcia;

–  opieka – którą starsi ofi arowują młodszym, a najlepiej potrafi ą otaczać 
opieką innych ci, którzy potrafi ą postępować w sposób prawy, spra-
wiedliwy, zachowując przy tym życzliwy do ludzi stosunek.

Konfucjusz zauważył, że tam, gdzie ludzie potrafi ą tak postępować, tam 
wspólnota rozwija się harmonijnie i ludzie są wspierani w swym własnym 
dojrzewaniu. Nie wymyślił tego, nie wydedukował, nie wyprowadził jako 
wniosku z szeregu prawdziwych przesłanek, lecz trafnie zaobserwował 
i wskazał na takie a nie inne prawidłowości. A trafność tych obserwacji 
weryfi kowały działania ludzi przez wszystkie wieki późniejsze, przez 
które trwały wspólnoty oparte na konfucjańskich zasadach. Dla samego 
Konfucjusza ważnym wskaźnikiem poprawności rozpoznania tych prawi-
dłowości była przeszłość – sposoby, w jakie ludzie kiedyś działali, i dobre 
skutki, jakie ich postępowanie miało dla poprzednich pokoleń, opisane 
w przekazywanych z pokolenia na pokolenie mitycznych opowieściach 
o tworzeniu się kultury i cywilizacji. Konfucjusz miał wrażenie, że jego 
własne czasy są czasami zanikania wśród ludzi tych umiejętności współ-
działania, tworzenia więzi; stąd brały się wojny i nieszczęścia, do których 
prowadziły gwałtownie rozwijające się spory, waśnie i rozpad wielu współ-
czesnych mu wspólnot. Dlatego tak dużo miejsca w swej nauce poświęcił 
owym zdolnościom. Ludzie nazywali je cnotami (de 德), idąc w tej mierze 
za starożytnymi mędrcami, a Konfucjusz postanowił to kontynuować. 
Uważał, że warto tak czynić z powodu ich trwałości. Ta trwałość zaś brała 
swój początek w tym, że nieustająco były dla ludzi użyteczne (yong 用) 
w ich zwykłym codziennym życiu. Spośród tych cnót wyróżnił te, które 
jego zdaniem były szczególnie pomocne w tworzeniu się wspólnotowych 
więzi między ludźmi i uporządkował je w hierarchiczny sposób. Były to 
odpowiednio, poczynając od szczytu hierarchii:

– Ren (仁), czyli humanitarność – życzliwy do ludzi stosunek,
– Yi (义), czyli prawość, sprawiedliwość,
– Xiao (孝), czyli nabożność synowska – dbałość o rodziców,
– Ci (慈), czyli miłość rodziców do dzieci,
– Xin (信), czyli szczerość, zaufanie,
– Zhong (忠), czyli lojalność,
–  Ti (梯), czyli dbałość, którą młodsze dzieci okazują starszemu rodzeń-

stwu; odpowiednik nabożności synowskiej w relacjach braci i sióstr. 
Zauważmy, że wszystkie wymienione cnoty nie są traktowane przez 

Konfucjusza jak wartości, lecz jak przydatne i ważne umiejętności. Ludzie 
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potrafi ą – z różną sprawnością (de 德), jedni bardziej, drudzy mniej spraw-
nie – tak działać. Następne pokolenia uczniów i mistrzów konfucjańskich 
będą kontynuować naukę Konfucjusza, wprowadzając w życie rozpoznane 
przez niego prawidłowości. W Wielkiej nauce (Da Xue 大学) dookreślo-
ne zostaną najważniejsze dla procesu dorastania pola aktywności, które 
w epoce późniejszej, gdy w Chinach zaczęły nabierać znaczenia wpływy 
buddyjskie, zostaną nazwane „ośmiostopniową ścieżką konfucjanistów”: 

Starożytni, którzy chcieli ukazać światu wspaniałość swej cnoty (de) za pomocą 
porządkowania cesarstwa, najpierw zaprowadzali porządek w swych własnych 
księstwach. Aby uporządkować księstwo, najpierw regulowali stosunki w rodzi-
nie. Aby je uregulować, najpierw sami dojrzewali (xinshen). Aby dojrzeć, naj-
pierw oczyszczali swe umysły i serca (xin). Aby oczyścić umysł i serce, najpierw 
czynili swe myśli prawdziwymi (cheng). Aby je czynić prawdziwymi, najpierw 
poszerzali swoją wiedzę (zhizhi). Aby ją poszerzyć, badali rzeczy (gewu). Gdy 
badali rzeczy, ich wiedza stawała się dojrzała. I tak dojrzała wiedza czyniła ich 
myśli prawdziwymi. Prawdziwe myśli oczyszczały ich serca i umysły. Oczysz-
czone serca i umysły pozwalały im stawać się coraz bardziej dojrzałymi. Doj-
rzewając, regulowali stosunki w rodzinie. To pozwalało im z kolei dobrze rzą-
dzić księstwem. Dobre rządy w księstwach przynosiły pokój całemu cesarstwu. 
Wszyscy – od Syna Nieba po zwykłych ludzi – wszyscy oni musieli swoje własne 
dojrzewanie (xinshen) uważać za korzeń, za podstawę. I nie zdarzyło się jeszcze, 
by, gdy korzenie są zaniedbane, to, co z nich wyrośnie, było uporządkowane6.

Następnie w Doktrynie środka (Zhongyong 中庸) przedstawiono wyniki 
poszukiwań związków i źródeł tych ludzkich umiejętności skutecznego 
kształtowania korzystnych związków z całością kosmiczną, z naturą. 

Mencjusz zapytał się raz jeszcze o źródło de (德) owej skuteczności, 
z jaką ludzie potrafi ą tworzyć więzi z innymi ludźmi, i znalazł je w ludz-
kim umyśle (xin 心). Dlatego uczył, że człowiek z natury swej jest dobry. 
Wywołał tym natychmiast dyskusję w na temat tego, czy faktycznie natura 
ludzka jest dobra. Jego głównym oponentem stał się Xunzi, który – prze-
ciwnie – w rozdziale 23 swej księgi przedstawił obszerną argumentację 
na rzecz tezy, że człowiek z natury jest raczej zły: „Natura ludzka jest zła, 
dobro w ludziach jest nabyte poprzez świadomy wysiłek”7. Zatem człowiek, 
podlegając procesowi kształcenia, może to, co ma z natury, czyli według 
Xunzi przemożną chęć zaspokajania niczym nieograniczonych pragnień, 
sam skorygować i dojrzeć do dobroci, która w tym sensie nie jest dla niego 
wrodzona. Ten spór o naturę ludzką stał się przyczyną tego, że ostatecznie 
od czasów powstania Księgi Mencjusza i Księgi Xunzi w konfucjanizmie 

6 Filozofi a Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2002, s. 335–336.

7 Tłumaczenie za: John Knoblock, Xunzi:Z A Translation and Study of the Complete 
Works, tom 3, Wydawnictwo Stanford University Press, 1994, s. 150.
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pytanie o skuteczność dojrzewania będzie pytaniem o to, jak być dobrym 
człowiekiem. Przyjrzyjmy się temu oraz sposobowi, w jaki podchodzili 
do sformułowania i rozstrzygania tego zagadnienia obaj najwybitniejsi 
kontynuatorzy nauki Konfucjusza, bardziej szczegółowo. 

W myśli Mencjusza spór o naturę ludzką może sprawiać wrażenie albo 
wizji nadmiernie optymistycznej, albo myślenia życzeniowego: my, ludzie, 
chcielibyśmy, by tak właśnie było, jednak istnienie zła, cierpienia każe nam 
wątpić w słuszność Mencjuszowego stwierdzenia, że natura ludzka jest 
jedynie dobra. Podobne wątpliwości mieli pierwsi czytelnicy i rozmówcy 
Mistrza Meng. On sam tak argumentował na rzecz swojej tezy:

Gdyby pozwolić ludziom iść za ich poczuciem dobra, byliby zdolni czynić do-
bro. To właśnie mam na myśli, gdy mówię, że natura ludzka jest dobra. Gdy 
człowiek postępuje niedobrze, to jego brak talentu nie może być traktowany 
jak naturalna zdolność. W umyśle każdego jest współczucie, poczucie wstydu 
i dezaprobaty odczuwa każdy, odczucie godności i szacunku również, tak jak 
jest w umyśle każdego umiejętność rozróżniania dobra i zła. To współczucie 
wskazuje na humanitarność (ren 仁), poczucie wstydu i dezaprobaty na sprawie-
dliwość (yi 义), odczucie godności i szacunku na obyczaj (li 礼), a umiejętność 
rozróżniania dobra i zła na mądrość (zhi 智). Humanitarność, sprawiedliwość, 
obyczaj i mądrość nie są wdrażane w nas z zewnątrz. Są w nas pierwotnie. My 
tylko o nich nie myślimy. Dlatego jest powiedziane: „Szukaj a znajdziesz; zanie-
dbaj a stracisz”. [Ludzie różnią się między sobą w rozwoju swych naturalnych 
władz], jedni dwukrotnie, inni wielokrotnie, a jeszcze inni nieporównywalnie 
bardziej niż inni, ponieważ nikt nie może rozwinąć swych władz w pełni. Księ-
ga pieśni mówi: „Niebo uczyniło ludzkość, a tam gdzie jest rzecz, tam są i jej 
specyfi czne uregulowania (ze). Gdy ludzie będą trzymać się swej zwykłej natu-
ry, będą kochać cnotę (de 德)” (Mengzi, 6A:6)8.

A w innym miejscu to, co miał na myśli, dopowiedział za pomocą na-
stępującego obrazu, który później w kulturze chińskiej stał się znakiem, 
przywołującym fi lozofi czną kwestię natury ludzkiej w debatach prowadzo-
nych w bardzo różnych kontekstach: 

Gdy mówię, że każdy człowiek ma taki umysł, że nie może znieść widoku cier-
pienia innych, to to, co mam na myśli, mogę zilustrować tak: Gdy człowiek spo-
strzega nagle dziecko wpadające do studni, to każdy poczuje trwogę i niepokój, 
i nie dlatego, że liczy na przyjaźń rodziców dziecka, nie po to, by szukać nagrody 
u jego sąsiadów i przyjaciół, i nie z powodu tego, że nie lubi, by miano o nim złe 
mniemanie. W każdym z tych przypadków widzimy, że człowiek bez współczu-
cia nie jest człowiekiem. Człowiek bez wstydu i dezaprobaty nie jest człowie-
kiem. Człowiek bez umiejętności rozróżniania dobra i zła nie jest człowiekiem. 
Człowiek bez poczucia godności i szacunku nie jest człowiekiem. Współczucie 
jest początkiem humanitarności (ren), poczucie wstydu i dezaprobaty jest po-
czątkiem sprawiedliwości (yi), poczucie godności i szacunku jest początkiem 

8 Filozofi a Wschodu…, s. 354.
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obyczaju (li), a umiejętność odróżniania dobra od zła jest początkiem mądrości 
(zhi). Człowiek te Cztery Początki ma tak jak ma swoje cztery kończyny. Mieć je 
i mówić, że nie można ich rozwijać, to niszczyć siebie samego (Mengzi, 2A:6)9.

Zatem dla Mencjusza (a szedł w tym względzie nie tylko za Konfucju-
szem, ale przede wszystkim za Doktryną środka) uniwersalny charakter 
tezy, że natura ludzka jest dobra, miał swe podstawy w przekonaniu, iż 
cnoty konfucjańskie mają swe początki w tym, z czym naturalnie każdy 
człowiek przychodzi na świat, czyli w ludzkich, zwykłych i prostych uczu-
ciach. Z tej afektywnej, niewyuczonej części naszego jestestwa każdy z lu-
dzi może czerpać, każdy może, odnosząc się do własnych uczuć, nabywać 
umiejętności działania w sposób korzystny dla siebie i innych. W sposób, 
który będzie wspierać i sprzyjać budowaniu wzajemnych więzi między 
ludźmi mieszkającymi razem na danym terenie, i w sposób pozwalający 
te więzi wzmacniać, tworząc trwałą wspólnotę. W następnych wiekach 
można będzie obserwować rosnącą wagę, jaką przypisywano zakorze-
nieniu cnót konfucjańskich w uczuciach. To odniesienie do uczuć będzie 
w największym stopniu wpływać na sposób, w jaki artyści z kręgu sztuk 
konfucjańskich będą przekładać wizję fi lozofi czną na techniki i fi lozofi ę 
sztuki. Dobro jest tutaj traktowane przez Mencjusza jak naturalny talent, 
który można rozwijać. Jednak w sposobie, w jaki rozpatrywane jest Niebo 
i więź ludzi z całością świata, pojawia się pewien idealistyczny i morali-
zatorski rys. Człowiek bowiem, poznając siebie czy też raczej dokonując 
intuicyjnego wglądu w umysł, poznaje Niebo, Całość. Mędrzec zna siebie 
i zna Niebo, i każdy człowiek może to zrealizować – stać się mędrcem. 

Na tym tle fi lozofi a Xunzi jest bardziej realistyczna. Mencjusz w swoich 
rozważaniach kieruje się w o wiele większym stopniu w stronę metafi zyki. 
Xunzi postrzegany będzie przede wszystkim poprzez swoją humanistycz-
ną wizję kultury – dla niego kultura to sfera działań przede wszystkim 
specyfi cznie ludzkich. Człowiek jest twórcą kultury i jako taki „dodaje” 
coś do świata, a mianowicie dobro, piękno i cywilizacyjne zróżnicowanie. 
Wszystko, co jest dobre, piękne, wartościowe, etyczne czy społecznie okre-
ślone nie wynika z natury świata. Powstaje w świecie nie samo z siebie, lecz 
dzięki wysiłkowi człowieka tworzącego formy kultury. Tu właśnie wartości 
mają swe źródła, a całość świata zyskuje dodatkowy wymiar – i dodatkową 
przestrzeń kształtowania się harmonijnych związków i relacji. 

Według Xunzi, to właśnie z tego powodu w Księdze przemian mówi się 
o Trzech Siłach współtworzących charakter przemian całości świata. I jak 
zaznacza Feng Youlan, referując myśl Xunziego, to właśnie z tego powodu 
człowiek ma to samo znaczenie w całości świata co Niebo i Ziemia: „Niebo 

9 Ibidem, s. 351.
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ma pory roku, Ziemia ma swoje bogactwa, człowiek ma swoją kulturę. Taki 
jest sens powiedzenia, że człowiek może tworzyć trójcę z Niebem i Ziemią 
(Xunzi rozdz. 17)”10. Xunzi tłumaczy też, co znaczy „dodawać” coś do świa-
ta: „Natura to surowy materiał. To, co jest w nas nabyte, to ogłada i piękno. 
Gdyby nie było natury, nie byłoby do czego dodawać; gdyby nie było tego, 
co nabyte, natura sama nie mogłaby się stać piękna (Xunzi rozdz. 23)”11.

Do czego jednak światu potrzebne jest dobro i piękno? Xunzi nie stawia 
tak ogólnego pytania. Wie natomiast, dlaczego dobro i piękno potrzebne jest 
ludziom – dlatego że w stanie natury naturalne pragnienia ludzi nie mają 
miary i ograniczenia. Owe naturalnie, z przyrodzenia nieznające granic 
nienasycone pragnienia w połączeniu z ograniczonymi możliwościami ich 
zaspokajania tworzą wieczny stan walki i rywalizacji: „Wszyscy ludzie 
pragną i nienawidzą tych samych rzeczy. Pragnień jest wiele, a rzeczy mało, 
a skoro tak, to muszą być walki”12. Trzeba nałożyć więc ograniczenia na 
powstawanie i zaspokajanie pragnień. Nic nie jest skuteczniejsze w tym od 
kultury od cywilizowanych wspólnot ludzkich, w których formy kultury 
na czele z obyczajem, czyli dobrym wychowaniem, kreują zróżnicowanie 
społeczne – ono z kolei tworzy granice dla ludzkich pragnień, tym samym 
ograniczając rywalizację, a wzmacniając współdziałanie i pokój. Jedno 
i drugie powoduje, według Xunziego, to, iż każdy poszczególny człowiek, 
choć z natury jest słabszy od zwierząt, takich chociażby jak koń czy wół, 
oraz w różnym stopniu uzdolniony, dzięki temu, że potrafi  współdziałać, 
panuje nad zwierzętami i wykorzystuje ich siłę dla własnej korzyści. Potrafi  
również korzystać ze zdolności innych ludzi, dlatego właśnie, że potrafi  
tworzyć i żyć w zorganizowanej i zróżnicowanej przestrzeni społecznej. 
„A zwierzęta tego nie potrafi ą” – napisze w rozdziale 10. Zaś w rozdziale 5 
rozwinie myśl następująco: „Człowiek jest człowiekiem nie dlatego, że ma 
dwie nogi i nie jest owłosiony13 […], ale dlatego, że zna różnice społeczne. 
Ptaki i zwierzęta mają ojców i potomstwo, ale nie znają miłości między 
ojcem i synem. Są wśród nich samce i samice, ale nie ma prawidłowej se-
paracji między płciami. Droga Człowieka musi zawierać zróżnicowanie. 
Nie ma lepszej metody zróżnicowania niż różnice społeczne. Nic nie gwa-

10 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej…, s. 165.
11 Ibidem, s. 166.
12 Ibidem, s. 168.
13 Dla każdego wykształconego czytelnika zachodniego w tym miejscu uderzające bę-

dzie porównanie tego fragmentu ze słynną defi nicją człowieka według Platona: Człowiek to 
jest nieowłosione, dwunożne zwierzę. Jak wiemy, na następny wykład słuchacze przynieśli 
oskubanego kurczaka z uwagą: Patrzcie, oto jest człowiek Platona. Ta część myśli chińskiego 
fi lozofa brzmi jak odpowiedź dana Platonowi, którego pism z pewnością Xunzi nie znał.
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rantuje zachowania różnic społecznych lepiej niż li [obyczaj, ceremonie, 
rytuały]”14.

Czy nauki Mencjusza i Xunzi są do pogodzenia w jednym poglądzie 
na świat? Czy z konieczności wykluczają się i konieczny będzie wybór 
między obu wizjami? Jak zauważa Xinzhong Yao, obaj ci myśliciele 
„…uważali się za prawdziwych kontynuatorów Konfucjusza i istotnie byli 
do siebie podobni w swym zaangażowaniu, choć znacznie różnili się w in-
terpretacji swego mistrza duchowego. Xunzi przedstawia niejako drugą 
stronę doktryny Mencjusza i czasem całkowicie mu się przeciwstawia lub 
go po prostu uzupełnia”15. Widać w tym poglądzie Yao typowo konfucjań-
ską chęć zrównoważenia poglądów przeciwnych w ramach danego nurtu, 
chęć, która w tym konkretnym przypadku zaowocowała spójnym poglądem 
podkreślającym rolę nauki, a w szczególności sztuki w procesie dojrzewa-
nia. Bowiem te „dwie strony tej samej nauki”, jakimi miały się okazać dok-
tryny Mencjusza i Xunzi, jak zobaczymy w rozdziale następnym, spotkają 
się, tworząc harmonijną całość właśnie na gruncie sztuki konfucjańskiej. 
To tam twórcy będą się odnosili do uczuć na sposób wyznaczony przez 
Mencjusza jako do „zaczątków cnót” i równocześnie będą podkreślali 
wagę tej specyfi cznie pojmowanej nauki konfucjańskiej dla samoprzemiany 
człowieka. Człowiek ten jest z jednej strony twórcą kultury, ale z drugiej 
jednak jest nim nie tylko z przyrodzenia, lecz i z tego, że mając naturalną 
umiejętność uczenia się, przez swoje społeczne otoczenie został popchnięty 
na drogę edukacji. I to będzie pochodziło z fi lozofi i Xunzi. 

Również Jonh Knoblock, który jest najbardziej chyba uznanym zachod-
nim współczesnym znawcą i tłumaczem pism Xunzi, zwraca uwagę na ten 
sam dziwny rys konfucjanizmu: 

Mencjusz twierdził, że natura ludzka jest dobra; Xunzi, że jest zła. Jednak 
późniejsi uczeni sugerowali – od czasu do czasu – że ich twierdzenia w istocie 
dają się ze sobą pogodzić. To jest zaskakujące zarówno dlatego, że jawią się 
one jako twierdzenia sprzeczne, jak i z tego powodu, że Xunzi bez wątpienia 
wierzył w fałszywość tezy Mencjusza. Istnieją jednak punkty, co do których 
obaj są zgodni. Mencjusz i Xunzi, obaj na przykład utrzymywali, że mędrzec 
i zwykły człowiek nie różnią się od siebie w tym, co mają ze swej natury oraz 
że wartości moralne urzeczywistniają się poprzez li – zasady ceremonialne. 
Obaj podkreślali wagę „humanitarności” (ren), „moralności, moralnego obo-
wiązku” (yi), „rytuału” (li), nabożności synowskiej, zwierzchności ojcowskiej, 
lojalności, szczerości, uprzejmości, grzeczności i szacunku. Obaj określają je 
mianem „dobra”16.

14 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej…, s. 168–169.
15 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 81.
16 John Knoblock, Xunzi:Z A Translation and Study, s. 139–140.
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Na sposób konfucjański to, że w poglądach metafi zycznych obaj myśli-
ciele różnią się tak zasadniczo, że nie można by było ich poglądów dotyczą-
cych natury ludzkiej uzgodnić (Mencjusz – człowiek z natury jest dobry; 
Xunzi – człowiek naturalnie jest zły), nie będzie przeważało nad tym, że 
w praktycznej części swoich nauk są jednomyślni (należy się kształcić 
z centralną rolą w tym procesie przypisaną ceremoniom, muzyce i księgom 
klasycznym). I ostatecznie, to właśnie ta praktyczna strona ich nauk okaże 
się decydująca. 

Według obu antagonistycznych kontynuatorów myśli Konfucjusza ci, 
którzy tę konfucjańską wspólnotę mają tworzyć, oczywiście w różnym 
stopniu potrafi ą dobrze działać, postępować. Jedni doskonale – ci określani 
są mianem mędrców i ludzi szlachetnych – innym jeszcze wiele brakuje do 
perfekcji tych pierwszych. Dla Mencjusza ważny jednak jest nie aktualny 
stopień ich umiejętności, ale to, że stale mogą się ćwiczyć i doskonalić, 
ponieważ to leży w ich zasadniczo moralnej naturze. Podobny nacisk na 
możliwości ludzi do edukowania się podkreśla Xunzi, jednak szczególnie 
zwraca uwagę nie na moralną naturę ludzką, lecz na to, że naturalnie ludzie 
potrafi ą się uczyć, ponieważ są z natury racjonalni, i dopiero to pozwala 
im podjąć drogę edukacji ku dobru, ku wyeliminowaniu naturalnie złych 
tendencji. Dlatego edukacja (a to w konfucjanizmie, jak zobaczymy, za-
wsze będzie oznaczało sztukę) znajdzie się w centrum fi lozofi i polityki, 
zaś Xunzi okaże się tym fi lozofem, który podkreślił to z jeszcze większą 
determinacją niż uczynił to Mencjusz – prawdopodobnie właśnie dlatego, 
że dla Xunzi zła natura ludzka wymagała korekty poprzez kształcenie 
i samokształcenie się ludzi. 

Bo to, co potrafi  mędrzec, nie jest jakąś „nieludzką” właściwością, którą 
on posiadł. I tu obaj myśliciele byli zgodni: to ćwiczenie czyni mistrza, za-
tem różnica między nim a tymi wszystkimi ludźmi, którym raz się udaje, 
a częściej nie, leży nie w odmienności natury jednych (mędrców) i drugich 
(pospolitych ludzi), lecz w stopniu zaangażowania się we własny rozwój, 
ponieważ z natury nie różnią się oni niczym. Tak właśnie uczył Konfucjusz, 
gdy mówił, że „…Nie ma innej różnicy między ludźmi jak tylko w naukach, 
jakie otrzymali”17. Ci, którzy jeszcze tego nie potrafi ą, źródło doskonałości 
mają w sobie samych, tak samo jak ci, którzy już potrafi ą. Dla Mencjusza 
i dla Xunziego tym wewnętrznym źródłem będzie umysł: dla Mencjusza 
człowiek jako dysponujący takim umysłem, człowiek, który z natury zdolny 
jest do dobra, dla Xunziego – jako z natury zdolny do edukacji ukierunko-
wanej na uczenie się i tworzenie dobra.

17 Dialogi konfucjańskie, 15.38., s. 158.
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Mencjusz w tym miejscu tworzy kolejną wielką metaforę konfucjanizmu:

Chociaż mogą być różnice między różnymi źdźbłami pszenicy, to wynikają one 
z różnic w glebie, jej zasobności, z nierównych opadów i ludzkiego wkładu pra-
cy. Wszelkie rzeczy tego samego rodzaju są podobne jedna do drugiej. Dlacze-
go winniśmy mieć jakieś wątpliwości, gdy rozpatrujemy człowieka? Mędrzec 
i ja jesteśmy tego samego rodzaju. […] Mówię, że jest wspólny zmysł smaku 
w naszych ustach, wspólny zmysł słuchu w naszych uszach i wspólny zmysł 
piękna w naszych oczach. Czy może być tak, że tylko nasze umysły nie są do 
siebie podobne? Jest zmysł zasady i sprawiedliwości (li 理 – yi 义). Mędrzec jest 
pierwszym, który posiadł to, co jest wspólne naszym umysłom. Dlatego zasady 
moralne są miłe naszym umysłom, tak jak wołowina, baranina i wieprzowina 
miłe są naszym ustom18.

Mencjusz w tym fragmencie raz jeszcze potwierdza konfucjuszowe prze-
konanie, że cywilizacja jest właściwym dla człowieka miejscem w hierarchii 
kosmicznej. Natura (ziran 自然) zaś jest tą całością, która jest właściwym 
odniesieniem dla kultury. Kultura jest częścią natury (ziran 自然). Tym 
samym kultura, cywilizacja to zwyczajne części świata. Dlatego związki 
z najbliższym otoczeniem, w których sprawnym budowaniu powinniśmy 
się stale ćwiczyć, to nie są umiejętności „mieszkania wśród ptaków”, lecz 
wśród ludzi: „Konfucjusz ze smutkiem w głosie rzekł: Człowiek nie może 
się łączyć w społeczność z ptakami i zwierzętami. Jeśli nie będę współ-
żył w społeczności z innymi ludźmi, to z kimże miałbym współżyć?”19. 
Człowiek potrafi  budować głęboką więź z przyrodą, tylko jako kulturalny, 
wykształcony człowiek.

Xunzi podobnie – choć wychodzi z tak odmiennych przesłanek metafi -
zycznych – przekonuje, że jak podkreśla to Xinzhong Yao: „…choć ludzie 
rodzą się pozbawieni cnót moralnych, to mają zdolność uczenia się bycia 
cnotliwymi. Nauka jest zatem koniecznością i ma pierwszorzędne znacze-
nie, jeśli ludzie mają wykształcić w sobie dobroć. Wszyscy ludzie rodzą 
się obdarzeni tą samą naturą i to proces uczenia się sprawia, że zaczynają 
się różnić. »Ci, którzy podejmują naukę, stają się ludźmi; ci, którzy ją za-
niedbują, stają się podobni dzikim zwierzętom«”20.

Dla Mencjusza to, co każdy człowiek ma z natury, to wrodzona skłon-
ność do dobra, to naturalne zdolności moralne. Dla Xunzi człowiek natural-
nie skłania się do refl eksji, celowego i krytycznego działania, do zdobywa-
nia wiedzy. Człowiek ma dla niego zatem naturalne zdolności intelektualne, 
a nie moralne. Jak zauważa Benjamin I. Schwartz:

18 Filozofi a Wschodu, s. 354–355.
19 Dialogi konfucjańskie, 18.6., s. 180.
20 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 83.
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Wiedza jest oczywiście również jedną z czterech cnót Mencjusza; ma także ko-
rzenie w spontanicznych skłonnościach serca. [ale] Xunzi wprost skrytykował 
Mencjusza za stwierdzenie: „To, że człowiek się uczy, wynika z dobroci jego 
natury” [Xunzi, rozdział 23]. Zdaniem Xunzi jest przeciwnie: determinacja do 
nauki nie może zasadzać się na żadnej wewnętrznej skłonności innej niż sama 
zdolność uczenia się. Jest to zdolność obejmująca nie tylko umiejętność pomna-
żania wiedzy empirycznej, ale również zdolność myślenia i rozumowania21.

Dlatego w centrum zainteresowania fi lozofi i Xunzi stoi nauka i kształcenie 
się ludzi, by stawali się dobrymi ludźmi, czy też w języku konfucjanistów 
– potrafi li działać tak, jak działają mędrcy i ludzie szlachetni.

Ma rację Benjamin Schwartz, gdy zauważa, że: 

Koncepcja nauczania u Xunzi jest bardzo bliska Dialogom konfucjańskim 
i przynajmniej w tej sferze jest on bliższy Dialogom niż Mencjusz. Nauczanie 
w sensie literalnym jest podniesione do poziomu uświęconego przedsięwzię-
cia. Jak u Konfucjusza na pewno jest to coś więcej niż tylko zbieranie faktów. 
Zasadniczo chodzi tu o iście herkulesowe zadanie opanowania anarchicznych 
sił własnej natury. Zdolność tę można posiąść, tylko wystawiając się na dzia-
łanie prawdziwej mądrości zawartej w dziedzictwie kulturowym. W rzeczy-
wistości odnosi się wrażenie, że Konfucjusz, pomimo nacisku, jaki kładł na 
jedność leżącą u podstaw całego nauczania, z pewnością doceniłby podkreśla-
nie przez Xunzi znaczenia nieustającego, kumulacyjnego uczenia się i mógłby 
być nieco zakłopotany spokojną ufnością Mencjusza w intuicyjne zrozumienie. 
[…] W tym miejscu staje się jasne, że jeden z głównych zarzutów Xunzi pod 
adresem Mencjusza dotyczy jego pozornie lekceważącego i beztroskiego sto-
sunku do nauki i niczym nieusprawiedliwionego przekonania, że uczenie się 
jest łatwe. Jednostka zdecydowana się uczyć ma przed sobą stromą ścieżkę22. 

Temu, jak bardzo ta ścieżka była stroma, przyjrzymy się w rozdziale 
trzecim, poświęconym ważnym w tym kontekście zagadnieniom czego 
się uczyć i jak, by najefektywniej dorastać. Sam Konfucjusz tak nauczał: 
„Zaniechać nauki to tak, jak zaprzestać usypywania góry, gdy tylko kosza 
ziemi brak do ukończenia dzieła. Lecz uczyć się dalej – to jakby zasypywać 
nierówności gruntu, gdy dopiero kosz jeden został wysypany”23.

W nauce Konfucjusza znajdziemy jeszcze jedno niezwykle ważne dla 
rozwoju i pojmowania sztuki wśród jego następców przekonanie o tym, że 
człowiek jest przede wszystkim mieszkańcem świata ludzi, ale ponieważ 
świat ludzki jest częścią świata przyrody (wprost u Mencjusza lub jako 
„dodany” do natury u Xunziego), więc – jako cywilizowani ludzie – lubimy 
wyprawy nad rzekę i wędrówki górskimi szlakami:

21 Benjamin I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, tłum. Magdalena Komorowska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 299.

22  Ibidem, s. 303.
23 Dialogi konfucjańskie, 9.18., s. 96–97.
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Tseng Si rzekł:
U schyłku wiosny, gdy już się nosi wiosenne szaty, chciałbym w gronie kil-

ku rówieśników i kilku młodszych chłopców kąpać się w rzece I, rozkoszować 
chłodnym powiewem wiatru u Ołtarza Modlitw o Deszcz Letni, recytować pie-
śni, a potem powrócić do domu.

Mistrz westchnął głęboko: Podzielam pragnienie Tseng Si24.

Raz jeszcze to podkreślmy. Jako cywilizowani ludzie dojrzewamy i do 
takiej mądrości, o której uczył Konfucjusz:

Kto jest mądry (zhi 知), ten się rzeką raduje. 
Kto jest humanitarny (ren 仁), ten radość w górach znajduje.
Bowiem, kto jest mądry, ten jak rzeka jest w wiecznym ruchu, 
kto jest humanitarny, ten jak góra trwa w spokoju.
Kto jest mądry, ten jest zadowolony.
Kto zaś jest humanitarny, ten się długim cieszy życiem25.
(子曰：“知者樂水，仁者樂山；知者動，仁者靜；知者樂，仁者壽。” Zi yue: zhi 

zhuo yue shui, ren zhuo yue shan, zhi zhuo dong, ren zhuo jing, zhi zhuo yue, 
ren zhuo shou).

Człowiek zatem, według i Konfucjusza, i Mencjusza, i Xunziego, jest 
mieszkańcem świata ludzi i jako taki potrafi  być pomiędzy Niebem i Zie-
mią, jak mędrcy przeszłości (sheng 圣) „stać na Ziemi i słuchać Nieba”. To 
jest właściwe miejsce człowieka („świat ludzi i ludzkich spraw”) i zwykła 
ludzka umiejętność („stać pośrodku, pomiędzy Niebem i Ziemią”). 

2.2. LAOZI I ZHUANGZI 

Na pytanie o to, jakiej całości częścią jest człowiek, Konfucjusz i jego na-
stępcy, jak o tym już wspomniałam, odpowiada, że w pierwszej kolejności 
jest nią kultura, cywilizacja. Tak jednoznacznie sformułowane stanowisko 
prowokowało do dyskusji. Czy faktycznie bez kultury i dojrzewania w cy-
wilizowanym środowisku człowiek nie potrafi  stawać się sobą samym? Ale 
w tym miejscu należy mocno zaznaczyć, że inaczej niż miałoby to miejsce 
w kręgu kultury zachodniej, tutaj nie będzie się dyskutowało po to, aby 
znaleźć Prawdę w dyskursie „strategii jednej prawdy”. Zgodnie z naszym 
odtworzeniem w poprzednim rozdziale dziedziny rozważań właściwej dla 
fi lozofi i chińskiej, należy się spodziewać, że myśliciele i daoistyczni, i kon-
fucjańscy będą dyskutować i myśleć w ramach „strategii całej prawdy”. Nie 

24 Dialogi konfucjańskie, 11.25., s. 115.
25 Dialogi konfucjańskie, 6.21., s. 75.
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po to, by wykluczyć błędne opcje, lecz by wyznaczyć ramy całości, ramy 
dyskursu jednoczącego w spójnej – i maksymalnie totalnej – wizji fi lozo-
fi cznej. I jak będziemy mieli okazję prześledzić to w rozdziale czwartym, 
myśliciele chińscy będą z pełną świadomością opracowywać metody fi lo-
zofi czne, techniki artystyczne i praktyczne ideały tak, by intensyfi kowały 
możliwości tkwiące w owej strategii. Głównymi partnerami konfucjanistów 
w tej debacie stali się przedstawiciele szkoły daoistycznej. Myśl klasyczną 
reprezentują głównie dwaj myśliciele – Laozi (?–IV? w. p.n.e.) i Zhuangzi 
(375–300 r. p.n.e.) oraz dwie księgi: Księga dao i de (Daodejing 道德经) 
i Prawdziwa księga południowego kwiatu (Nanhuazhengjing). Autorstwo 
tych ksiąg tradycja szkoły daoistycznej przypisuje odpowiednio: pierwszej 
Laoziemu, drugiej Zhuangziemu26. Obaj ci myśliciele w swoich księgach 
dokonali gruntownej analizy kultury i jej wpływu na rozwijających się ku 
pełni swych możliwości ludzi. 

Laozi badał rzecz wszechstronnie, poczynając od kategorii cnót kon-
fucjańskich i ich nauki (xue) oraz wspólnoty, jaka za ich sprawą powstaje 
i się umacnia, a na zmysłowych zdolnościach ludzi kończąc. Zacznijmy od 
tych ostatnich. Laozi w Księdze dao i de pisał tak:

Pięć kolorów czyni ludzkie oczy ślepymi,
pięć dźwięków czyni ludzkie uszy głuchymi,
pięć smaków czyni ludzkie usta jałowymi,
wyścigi i polowania czynią ludzkie umysły szalonymi, 
a trudno dostępne dobra czynią z ludzi złodziei27.

Na pierwszy rzut oka nieco zaskakująco brzmi owe „pięć kolorów, dźwię-
ków, smaków”. Ale to, o co w tym fragmencie chodzi, można dość prosto 
sobie przedstawić za pomocą następującego doświadczenia. Wystarczy 
w swoim otoczeniu znaleźć trzy „czarne” przedmioty. Gdy patrzymy na 
nie oddzielnie i bierzemy po kolei każdy z nich do ręki, zapytani, bez pro-
blemu powinniśmy móc odpowiedzieć w odniesieniu do każdego z nich na 
pytanie o to, jakiego koloru jest przedmiot, który właśnie trzymam w ręku. 
Za każdym razem widać jasno, że jest czarny. Teraz połóżmy je wszystkie, 
jeden nad drugim (aby nam to wyszło, użyte przedmioty powinny różnić się 
rozmiarem), przedmiot o największej powierzchni na spodzie, najmniejszy 

26 Współcześnie badacze kwestionują przekaz tradycyjny i wskazują na wątpliwości doty-
czące zarówno historyczności postaci Laoziego, jak i tego, czy to Zhuangzi napisał wszystkie 
33 rozdziały Prawdziwej księgi południowego kwiatu i przyjmuje się, że był autorem jedynie 
siedmiu pierwszych tzw. wewnętrznych rozdziałów. Dla naszych celów nie mają te wątpli-
wości zasadniczego znaczenia, ponieważ kluczowe jest to, jak tradycyjny przekaz szkoły był 
propagowany w historii fi lozofi i chińskiej.

27 Laozi, Księga Dao i de z komentarzami Wang Bi, tłum. Anna I. Wójcik, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 43.
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na wierzchu. I jeśli teraz zapytamy się siebie o to, ile czarnych przedmiotów 
widzimy, to okaże się, że widzimy trzy czarne przedmioty. Co jest w tym 
zaskakującego? Ano to, że jeśli „czarny” znaczy coś w określonym jednym 
kolorze, to układając „czarne” na „czarnym” i jeszcze raz na „czarnym” 
powinniśmy widzieć jeden przedmiot, a nie trzy. A my widzimy trzy przed-
mioty. To, że jesteśmy w stanie je zobaczyć, wskazuje na to, że muszą się 
różnić kolorystycznie. Czyli są w trzech – różniących się między sobą, jeśli 
nasze oczy te różnice chwytają – kolorach. Ale przecież nie są, bo osobno 
przypisaliśmy im tę samą nazwę „czarny”. Mówimy, zgoda, widzimy więcej, 
bardziej subtelnie czy też inaczej niż wskazuje na to język, który tej naszej 
zmysłowości towarzyszy. Mówimy, że nasze oczy widzą barwy subtelniej 
i nazywamy to widzeniem odcieni danej barwy. Ale ten eksperyment po-
kazuje nam, rzec można naocznie, że gdy patrzymy na świat poprzez znane 
nam rozróżnienia barwne, poprzez język, który je zatrzymuje i utrwala 
w kulturze (tak, jak rozumieli to konfucjaniści – ludzie uczą następne poko-
lenia, swoje dzieci, mówiąc: „ten przedmiot jest czarny”), to uświadamiamy 
sobie widzenie tylko niewielkiej części tego, co „widzą nasze oczy”. Innymi 
słowy, patrząc, nie gapimy się biernie na świat, lecz aktywnie go „przyci-
namy” do tego, co w ramach naszej kultury nauczono nas wyróżniać jako 
jakieś, to, oto, określone – „czarne”, a nie żaden inny kolor. 

Laozi zwraca uwagę swych czytelników na to, że w tym przypadku 
kultura wcale nie zwiększa „doskonałości” ludzkiego zmysłu wzroku. Jest 
wprost przeciwnie. To, że jestem człowiekiem cywilizowanym, to, że potra-
fi ę rozróżniać kolory, nazywając je po imieniu, ogranicza moje faktyczne, 
zmysłowe możliwości widzenia barw. Moje oczy widzą więcej, widzą sub-
telne zmiany odcieni, a ja sama jestem w stanie uświadomić to sobie i rzec 
można: „widzieć, co widzą moje zmysły”, dopiero wtedy, gdy zrezygnuję 
z nazywania, gdy pozbędę się kultury jako aktywnego przewodnika po 
świecie i spróbuję „pogapić się na świat”. Zatem Laozi mówi konfucjanistom, 
że jeśli chodzi o ludzkie zdolności zmysłowego widzenia, słyszenia, smako-
wania, dotykania i rozpoznawania zapachów, to kultura przeszkadza, a nie 
pomaga, zmniejsza zdolności, które ludzie naturalnie mają, ale za sprawą 
kultury ich sobie nie uświadamiają. Czy dotyczy to tylko zmysłów? Laozi 
zbadał również pozostałe obszary, o których uczyli konfucjaniści.

W następnym fragmencie swej księgi przygląda się niezwykle szlachet-
nej, konfucjańskiej trosce o dobro i piękno:

Na świecie każdy zna (zhi) piękno uznane za piękno – to uznanie ustanawia 
(wei) brzydotę.

Każdy zna dobro, uznane za dobro – to uznanie ustanawia zło28.

28 Ibidem, s. 28.
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Innymi słowy, Laozi mówi konfucjanistom ni mniej ni więcej tylko 
to, że to właśnie ich szlachetne wskazywanie na dobro jest bezpośrednią 
przyczyną istnienia zła na świecie. Gdyby ktoś kiedyś po raz pierwszy nie 
wyróżnił jakiegoś postępowania, uznając, że jest szczególnie dobre i god-
ne naśladowania, to nie byłoby ludzi, którzy tak postępować nie potrafi ą. 
Gdyby kiedyś ktoś nie wskazał w kierunku pewnej kobiety, mówiąc z za-
chwytem: „Jaka piękna kobieta!”, to wciąż przecież nie byłoby w świecie 
tych wszystkich niezadowolonych ze swego wyglądu „brzydkich” kobiet. 
Kto miałby problemy z urodą, gdyby nie wyróżniono piękna? Kto miałby 
problemy ze złym zachowaniem, gdyby nie wyróżniono dobra? 

Laozi niezwykle przewrotnie – nie tylko dla nas, ludzi Zachodu, ale 
i dla jego pierwszych chińskich czytelników – zwraca uwagę na to, że 
tworzenie kultury nie zmniejsza chaosu pierwotnie nieuporządkowanego 
świata. Nie prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa, jakie mają ofero-
wać „cywilizowane” warunki życia w rządzonych przez władcę oddanego 
nauce i ideałom konfucjańskim. Bowiem wszystko ma swe dopełnienie 
w działaniu przeciwnym do pierwszego. Mądry władca powinien raczej 
umieć powstrzymywać się od tworzenia nowych rozróżnień, od nazywania, 
w którym zawarte jest wartościowanie. Powinien umieć milczeć, bo tylko 
takie postępowanie prowadzi do prostoty. Prostoty „nieociosanego kloca 
bez znaczenia”, którego nikt nie będzie atakował, bo nie ma on wszak 
formy, z którą można by pójść w zawody, dlatego: 

Im mniej się ma, tym lepiej – mnogość wprowadza zamęt.
Dlatego człowiek mądry chroni jedność i staje się wzorem dla wszystkiego pod 

niebem.
Nie eksponuje swej osoby, dlatego jaśnieje;
Nie perswaduje, dlatego przekonuje;
Nie podnosi własnych zasług; dlatego zyskuje uznanie; 
Nie wywyższa się, dlatego przewodzi; 
Z nikim nie walczy, dlatego nie można go pokonać (22).
Drogą mędrca jest współdziałać, a nie współzawodniczyć (81). 

To właśnie taka prostota, jaką charakteryzuje się życie w małych wspól-
notach wiejskich, i kształt, jaki przyjmuje codzienność spraw toczących się 
samych z siebie (ziran 自然), zwyczajnych (chang 常) związków ludzi, któ-
rzy nie ćwiczą się w żadnych formach wysokiej kultury, być może byłaby 
zdolna uspokoić chaos wytworzony przez cywilizowane formy życia:

Niech państwo będzie małe, a ludzi w nim niech będzie niewielu.
Niech broń, nawet jeśli jest jej niewiele, nie będzie używana.
Niech ludzie doceniają swój styl życia i nie wędrują daleko w poszukiwaniu innego.
Jeśli nawet są łodzie i wozy bojowe, niech nie będą używane.
Jeśli nawet jest armia i broń, niech nie będą pokazywane publicznie. 
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Niech ludzie znów zaczną pleść węzły [i używać ich zamiast pisma].
Niech ich pożywienie będzie smaczne, odzież piękna, domy spokojne, a życie 

radosne.
I choćby sąsiednie państwa były tak blisko, że słychać by było, jak w nich pieją 

koguty i psy szczekają, to niech ludzie w nich żyją do późnej starości i umie-
rają, nie odwiedzając siebie wzajemnie29.

Dla Zhuangzi ta możliwość życia w prostych, niewielkich społeczno-
ściach wydaje się już mało realna. Późniejszy o kilka pokoleń od Laoziego, 
uważa, że cywilizowany świat wykształcił tak mocną, wielowątkową, pełną 
form kulturę, iż nie wystarczy, by władcy jedynie powstrzymywali się od 
dalszego tworzenia podziałów, granic i rozróżnień, by powstrzymywali się 
od nazywania. Cywilizacja jest tak wszechogarniająca, że właściwie staje 
się rzeczywistością pierwszą, w której odbywa się nasze dojrzewanie. Ro-
dzimy się w tej rzeczywistości i najpierw jesteśmy ludźmi cywilizowanymi 
(wenren 文人). Formy kultury stają się nie drugą, lecz pierwszą naturą – 
trzymamy się ich jak samej natury. Nie potrafi my o niej zapomnieć, „pu-
ścić” (wang 忘). Nie tylko nie trzymać się ich kurczowo, ale również owym 
wydobywaniem się z uścisku cywilizacji nie tworzyć nowej, zaprzeczającej 
tej pierwszej, kultury. Zhuangzi z żelazną konsekwencją i przenikliwo-
ścią zwraca uwagę swoim czytelnikom, że u podstaw każdej kultury tkwi 
wartościowanie. Jeśli zatem uciekam z miasta na wieś, a motorem mego 
działania jest przekonanie, że postępuję słusznie, bo wieś jest lepszym miej-
scem do życia, to niezależnie od tego, jak określę owo „lepszym”, samym 
aktem wartościowania, czy wyborem lepszego, umocnię oba – „lepsze” 
i dopełniające go „gorsze”, „zdrowsze” i dopełniające go „szkodliwe”, 
„dobre” i „złe”. Uciekając z jednej, od razu zacznę tworzyć nowe formy. 
Zmiana zatem będzie więcej niż pozorna, bo odświeżone formy oddziałają 
z wielką siłą nowości. 

Ale skąd w Zhuangzi przekonanie, że można puścić, zapomnieć, prze-
stać być w relacji wartościowania, oceniania – takiego czy innego, nie 
ważne, jakiego; każdego? Logika podpowiada, że zadanie jest paradok-
salne. Zhuangzi dobrze o tym wiedział, ponieważ wiele czasu spędzał na 
dyskusjach ze swym przyjacielem, wybitnym logikiem Hui Shi, który był 
jednym z twórców Szkoły Nazw (Mingjia). Bo Zhuangzi znał naukę o dao, 
i tu powinniśmy wrócić raz jeszcze do Konfucjusza i Laoziego oraz ich 
ksiąg. Konfucjusz używa nazwy dao głównie jako terminu odniesionego 
do trzech przyjmowanych przez niego poziomów kosmicznych: osoba, 
społeczeństwo, w którym żyje i „Niebo i Ziemia”, czyli całość-kosmos. 
Pisze zatem o dao w znaczeniu porządku, dobrego sposobu, swoistego dla 

29 Ibidem, s. 146.
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określonej formy istnienia ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania 
człowieka jako osoby działającej etycznie, wspólnoty ludzi i całości na-
tury. Dla Konfucjusza wydaje się, że dao to również sposób, droga, jaką 
całość świata cywilizacji, pozostając w relacji współdziałania do całości 
kosmicznej, podąża ku swej pełni. Niektórzy badacze, jak zobaczymy to 
w następnym rozdziale, uważają, że w pewnych kontekstach w Dialogach 
konfucjańskich ta nazwa występuje w znaczeniu metafi zycznym, jako 
podstawa rzeczywistości i przyrodniczej i świata ludzkich spraw. 

 Jednak Laozi rozumie dao w inny sposób. Jedynie kontekst metafi zycz-
ny z Dialogów mógłby przez niego być brany pod uwagę jako interesujący 
przedmiot dyskusji fi lozofi cznej. Laozi używa tej nazwy w odmiennych od 
konfucjańskich kontekstach. Pisze w swej Księdze dao i de (Daodejing), 
że jest coś, co „poprzedza” człowieka, „poprzedza” Niebo i „poprzedza” 
Ziemię, „poprzedza” jedność przeciwieństw yin / yang, „poprzedza” roz-
różnienie najbardziej logicznie pierwotne na coś (shi konkret, pełnia) i nic 
(xu, kong pustka), na istniejące (you 有) i nieistniejące (wu 无): 

Człowiek kieruje się regułami ( fa 法) ziemi;
ziemia kieruje się regułami nieba;
niebo kieruje się regułami dao;
a dao podąża za samym sobą (ziran 自然)30.

Czyli wszystko w pewnym hierarchicznym porządku odniesione jest do 
dao, ale ono samo nie jest w relacji do niczego, ponieważ można wpraw-
dzie o nim stwierdzić, że jest źródłem pierwotnej całości lub jedności 
przeciwieństw („Dao rodzi jedno, jedno rodzi dwa, dwa rodzą trzy, trzy 
rodzą wszystko”31), lecz dla Laoziego porządek zmian, czyli cykl dojrze-
wania–różnicowania się całości kosmicznej ma pewien istotnie ważny rys 
charakterystyczny. To, co jest początkiem i źródłem, ma charakter para-
doksalny. Tym czymś jest właśnie dao (道), ale niełatwo o nim mówić bez 
popadania w nierozwiązywalny paradoks. Dlaczego? Z wielu istotnych 
powodów. Przyjrzyjmy się im teraz nieco bardziej dokładnie.

Spójrzmy na diagram hierarchii poziomów kosmicznych. Nawet gdyby 
przyjąć, idąc w tym względzie za daoizmem, że nie powinno się wyróż-
niać poziomu kultury, to i tak mamy układ świata jako całości, tego, co 
jest jakieś, określone, odróżnione od innych. Układ, który z konieczności 
logicznej dopełniany jest przez to, co nie istnieje, czyli znowu w porządku 
„powstawania” mamy:

30 Ibidem, s. 64.
31 Ibidem, s. 94.
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Na świecie wszystkie rzeczy i sprawy rodzą się w bycie (you 有),
a byt rodzi się w niebycie (wu 无)32.

Zatem gdzie na diagramie winniśmy umieścić dao? Jeśli powiemy, że 
istnieje, to musimy je umieścić albo wewnątrz świata, jako jego część, 
lub jako inną nazwę na całość. Ale wtedy otrzymamy nazwę względną, 
dopełniającą (i wzajem dopełnianą) nieistniejące, a dao nie jest w relacji 
do niczego innego niż ono samo. Tym samym musiałoby się skończyć 
stwierdzeniem, że dao nie istnieje. Oba te pojęcia – istnienie i nieistnienie 
– są jednak względne, tworzą parę pojęć przeciwnych, a więc nie mogą być 
traktowane jak absolutne w znaczeniu, odniesione jedynie same do siebie. 
To po pierwsze.

Po drugie, w porządku poznania też trafi amy na paradoks. Jeśli pró-
bujemy poznać to coś, do czego odnosi się nazwa „dao”, to im bardziej 
się staramy je poznać, tym bardziej ono nam umyka; im bardziej chcemy 
je dokładnie i precyzyjnie określić, tym bardziej staje się nieoznaczone, 
niemożliwe do oznaczenia:

Patrzę i nie widzę – nazywam je niewidocznym.
Nasłuchuję i nie słyszę – nazywam je niesłyszalnym.
Szukam miary i nie mogę zmierzyć – nazywam je najdrobniejszym.
Te trzy nie mogą być już dalej badane, stąd zlewają się one w jedno:
nieoświetlone z wierzchu, nieocenione od spodu; 
nieskończenie bezgraniczne, które nie może być nazwane.
I wtedy znów powraca ono w nieistnienie rzeczy i spraw (wuwu 无物).
To nazywane jest bezkształtnym kształtem;
obrazem (xiang 象) bez treści i przedmiotu (无物).
Nazywane jest tym, czego nie można być świadomym (huhuang 惚恍).
Spotkaj się z nim, lecz nie ujrzysz jego twarzy.
Idź za nim, lecz nie będziesz widział jego pleców33.

Widzimy, że z nazwą „dao” jest coś nie tak. I faktycznie, Laozi zaczął 
przecież swą księgę od pokazania, jak bardzo nazwa „dao” nie jest odpo-
wiednią nazwą: „Dao, które może być nazwane, nie jest wiecznym dao 
(changdao 常道). Nazwa (ming 名), która może być nadana, nie jest wieczną 
nazwą (changming 常名)”34.

Jej znaczenie zdaje się w całości być spełnione przez praktyczny kon-
tekst jej użycia. Gdy z takich czy innych powodów jesteśmy przymuszeni 
mówić o dao, czyli o tym, co nie poddaje się warunkom dyskursu, wtedy 
zawsze używamy jednej nazwy „dao”, choć jedyne, co jesteśmy w stanie 
dookreślić, używając jej, to jest opis tego, czego nie udaje się nam zrobić, 

32 Ibidem, s. 90.
33 Ibidem, s. 46
34 Ibidem, s. 56
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gdy posługujemy się językiem, kulturą, wyspecjalizowanymi formami cy-
wilizacyjnymi dla poznania tego, na co nazwa wskazuje. Dlatego mówimy 
o dao, że jest „niewidocznym”, „niesłyszalnym”, „najdrobniejszym”, para-
doksalnym „kształtem bez kształtu”, „obrazem bez treści i przedmiotu”, 
„tym, czego nie można być świadomym”. 

Może więc w tej sytuacji porzucić owo dao? Ale Laozi mówi, że ono jest 
dla nas przydatne, że daje się używać w taki sposób, że nigdy jego użytecz-
ność się nie wyczerpie, ponieważ znowu nie jest ono zwykłym narzędziem, 
takim, jakim są wszystkie form kultury. Ten, kto się nim potrafi  „posłużyć”, 
nazywany jest „człowiekiem dao” (daoren), i to on, a nie konfucjański 
„człowiek szlachetny” ( junzi) wart jest tego, by stać się wzorem, by za nim 
podążyć jak za dao. Ale wtedy okazuje się, że wszystkie te nazwy, który-
mi określaliśmy dao, stosują się do niego. Im bardziej chcemy go poznać 
i uchwycić jego postać, jego cechy charakterystyczne i właściwe tylko dla 
niego, tym bardziej się nam wymyka. „Człowieka dao” chcemy poznać, lecz 
on okazuje się jak „nieociosany kloc” – bez właściwości, bez znaczenia. 
Chcemy go uszanować za jego mądrość i skuteczność, lecz okazuje się jak 
wiejski głupek i jak największy niezgrabiasz. Chcemy, by został władcą, 
stanął na szczycie hierarchii społecznej, lecz on jest najniższym z niskich. 
Chcemy, by walczył, lecz on ustępuje, by działał, lecz on nie robi niczego 
specjalnego, by miał godne siebie dobra, lecz on jest ogołocony i pozbawiony 
czegokolwiek jak bezdomny włóczęga i człowiek w potrzebie:

Nie boję się tego, czego inni się obawiają. 
Ach! Ileż zamętu – bez końca.
Radosne tłumy – jakby byli na odpuście lub świętowali nadejście wiosny.
Tylko mnie bezwład ogarnia i nie daję żadnego znaku jak niemowlę, które się 

jeszcze nie nauczyło uśmiechać.
Włóczęga, który nie ma dokąd wrócić… Takie sprawiam wrażenie.
Mnóstwo rzeczy – wszyscy mają więcej, niż potrzebują.
Ja jeden wyglądam, jakbym był w potrzebie.
Moje serce (xin 心) to serce głupiego człowieka: tępe i bez rozróżnień.
Ludzie – wszyscy pełni są światła. 
Tylko ja jeden jestem jak pogrążony w mroku.
Ludzie – wszyscy widzą różnice i podziały. 
Tylko ja jeden ich nie widzę.
Jestem jak dryfujący na środku oceanu, jak wiejący wysoko wiatr, który nigdy 

nie przestaje wiać.
Ludzie – wszyscy mają jakieś cele.
Tylko ja jeden jestem jak wiejski głupek.
Tylko ja jeden jestem inny.
Cenię sobie matczyną opiekę. [czyli, wg komentarza Wang Bi, sięga do samych 

korzeni życia]35.

35 Ibidem, s. 56.
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Jednak dość zaskakująco, okazuje się, że gdy zestawimy te metafory 
i określenia z metaforami konfucjańskimi, to widać, że konfucjański spe-
cjalista od cywilizacji i człowiek dao nie są sobie przeciwni. Przeciwień-
stwem dla wenren jest barbarzyńca, ale człowiek dao nie jest barbarzyńcą 
w znaczeniu określonym przez Konfucjusza, ponieważ nie dlatego jest 
człowiekiem dao, że nie dorastał w żywym środowisku cnót konfucjań-
skich, lecz dlatego, że „posiadł dao”. Cokolwiek miałoby to znaczyć, nigdy 
w historii fi lozofi cznej myśli Chin nie będzie oznaczało to barbarzyństwa. 
I podobnie jest w przypadku konfucjańskiego specjalisty – znawcy kultury, 
który nie jest przeciwieństwem człowieka dao, ponieważ wprawdzie jakaś 
część drogi do dao wiedzie przez zapomnienie form cywilizacji, które to 
zapomnienie wymaga pewnego rodzaju ćwiczeń, lecz brak specjalizacji nie 
jest celem daoisty. Człowiek dao jest jak dao – jest ziran, sam z siebie, a nie 
z powodu „osiągnięć” w umiejętności „zapominania”, w której się wyćwi-
czył, dlatego potrafi  być w świecie w jedności z jego zmiennością, w re-
lacji i związku podobnym do tego, jakie ma z wodą dryfująca po oceanie 
kłoda drewna. Umiejętność pozostawania w takim związku z otoczeniem, 
z całością świata określana jest mianem wuwei (无为), czyli nierobieniem 
niczego specjalnego, wymuszonego przez jakieś wartościowanie celów 
i realizowanie zamiarów wynikających z tego wartościowania. 

Wszystko to, mówiąc słowami Laoziego, „[…] łatwo rozumieć i łatwo 
urzeczywistnić. Ale nie ma nikogo, kto potrafi  je rozumieć i potrafi  je 
realizować”36. Wielu konfucjańskich twórców sztuki właśnie w księdze 
Laoziego szukało rozwiązania taoistycznych paradoksów i „tajemnej bra-
my do wszelkiej wspaniałości”. Wydaje się jednak, że tym, kto potrafi ł 
pokazać konfucjanistom, jak otwierać tę bramę, był następca Laoziego, 
czyli Zhuangzi i jego Prawdziwa Księga południowego kwiatu (Nanhua 
zhenjing), znana wcześniej pod tytułem Zhuangzi (Księga Mistrza Zhuang). 
Tak o niej pisze JeeLoo Liu: 

O ile Laozi – lapidarny i poważny – jest trudny do zrozumienia, to Zhuangzi 
(ok. 399–295 r. p.n.e.) nastręcza jeszcze większe trudności interpretacyjne ze 
względu na swoją swadę i lekkość stylu. Poglądy fi lozofi czne wyrażał on za 
pośrednictwem powiastek, anegdot, parodii lub historii nie z tej ziemi. Niełatwo 
ustalić, które z jego wypowiedzi są szczere, a które zostały zamierzone jako iro-
nia. Jak pisze Lee Yearley: „Mało jest na świecie książek, które byłyby zarazem 
tak pociągające i tak tajemnicze jak Zhuangzi; dzieło to przykuwa uwagę czy-
telnika, a jednocześnie wymyka mu się z rąk” [L. Yearley 1996, s. 152]. Rów-
nież Chad Hansen zauważa: „[Zhuangzi] ma niepowtarzalny styl fi lozofi czny. 
Napisał fi lozofi czną fantazję. (…) Ten styl zaszczepia niepewność w umysłach 
interpretatorów. Ale zarazem nęci niczym fi lozofi czny miód. Dla ludzi, którzy 

36 Ibidem, s. 135.
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chcą go zrozumieć, to połączenie błyskotliwości z nieuchwytnością jest źródłem 
frustracji, zachwytu i rodzajem wyzwania” [Ch. Hansen 1992, s. 265]. Nic więc 
dziwnego, że na temat Księgi Zhuangzi istnieje cały wachlarz przeciwstawnych 
interpretacji, a każdy z interpretatorów potrafi  przytoczyć odpowiednie frag-
menty na poparcie swojej opinii. Nie znaczy to jednak, że sam tekst jako taki 
jest pełen sprzeczności. Niemal wszyscy komentatorzy przyznają, że kryje się 
za nim znakomita fi lozofi a37.

Ten opis i określenia, które w nim padają, znakomicie ilustruje zainte-
resowanie, jakim intelektualiści – jak widać nie tylko z kręgu konfucjań-
skiego – obdarzali myśl daoistycznego fi lozofa. Jest w jego Prawdziwej 
księdze południowego kwiatu wiele wątków i dziedzin, nad którymi warto 
by było się pochylić i nad wieloma z nich zatrzymamy się dłużej w następ-
nych rozdziałach. Jednak ponieważ w niniejszym rozdziale szukamy od-
powiedzi, które starożytni fi lozofowie chińscy dawali na pytanie o to, jakie 
jest miejsce człowieka w hierarchii kosmicznych poziomów, w wiecznie 
zmiennym świecie przeciwieństw, zatem zatrzymamy się tylko przy tym 
wątku myśli Zhuangziego. Przyznam się, że spośród wielu znanych mi 
z moich dotychczasowych lektur i studiów interpretacji jego myśli ta, którą 
zaproponowała JeeLoo Liu, wydaje się „pracować” najlepiej w kontekście 
interesującego nas obszaru sztuk konfucjańskich. Od czasu, gdy zapoznałam 
się z interpretacją JeeLoo Liu po raz pierwszy, wciąż pozostaję pod wraże-
niem jej „minimalistycznej” prostoty. Prostoty z ducha tak konfucjańskiej, 
w tym poszukiwaniu zrozumienia poza jakimkolwiek odwoływaniem się 
do mistycyzmów, gnostycyzmów i wszelkich innych paralelnych światów 
i czasów, na które powołują się dawni komentatorzy zachodni – „podróżnicy 
na Wschód” – spod znaku C.G. Junga i Hermana Hessa. Jej interpretacja 
traktatu Zhuangziego pokazuje również, dlaczego bardzo pragmatyczni, 
konfucjańscy czytelnicy owej księgi z takim entuzjazmem przekraczali 
daoistyczną bramę i czynili to w taki sposób, iż zawsze pozostawała ona 
dla nich dostępna, a jej naprzemienne otwieranie i zamykanie stało się waż-
ną częścią rzeczywistości ich świata cywilizacji i kultury. JeeLoo Liu tak 
interpretuje koncepcję „człowieka doskonałego”, którego postać przybliża 
Zhuangzi w „przedziwnych” opowieściach o dawnych mistrzach, którzy:

…nie obawiają się ani wysokości, ani żadnej innej groźnej sytuacji; nie ima 
się ich śnieżna zamieć ani ogień; mogą nie jeść nic prócz wiatru i nie pić nic 
prócz rosy. Wędrują, gdzie chcą, i nigdzie nie zagrzewają miejsca. Aby ucie-
leśniać wielka Cnotę Dao, „ludzie prawdziwi” muszą pozostawać całkowicie 
bezstronni wobec tego, co się im przydarza, i obojętni na okoliczności. „Praw-
dziwi ludzie z dawnych czasów nie obawiali się biedy. Nie szukali poklasku. 
Nie mieli dalekosiężnych zamierzeń. Jeśli przegrywali, to bez żalu. I nie chełpili 

37 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 155.
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się w razie wygranej. Pokonywali strome zbocza bez zawrotów głowy, zanurzali 
się w wodzie i nie byli mokrzy, przechodzili przez ogień nie doznając szwanku” 
[rozdział 6]. We wszystkich opisach tych obdarzonych nadzwyczajnymi moca-
mi mężów nie ma wzmianki o ich rodzinach ani pochodzeniu. Mówi się o nich 
tak, jakby nie posiadali ludzkich emocji i byli wolni od jakichkolwiek przy-
wiązań. Te chodzące ideały zdają się nie być rzeczywistymi ludzkimi istotami. 
Stanowią jakby zantropomorfi zowaną wersję samego Dao.

Aby racjonalnie wyjaśnić naturę tych nadludzkich istot, przyjmijmy, że są 
one alegorią naszego ducha. Nasz duch nie jest ograniczony przez przestrzeń; 
może wędrować, dokąd chce. Nie potrzebuje jedzenia; może więc żywić się wia-
trem i pić rosę. Człowieka wielkiego ducha nie krępują już żadne fi zyczne i ziem-
skie przeszkody. Zhuangzi opowiada historię znamienitego kucharza, zwanego 
Kucharzem Dingiem, który osiągnął w swoim fachu dzięki trzymaniu się Dao38. 
Ding wyjaśnia, w jaki sposób doszedł do biegłości w rozbieraniu wołów: 

„Kiedy zaczynałem ćwiartować bydło, widziałem przed sobą całego wołu 
jako jedną bryłę. Po trzech latach nie widziałem już bryły; widziałem różnice. 
A dziś w ogóle nie używam oczu. Całym sobą wiem, co robić. [Moje zmysły 
odpoczywają; duch działa swobodnie, bez wyrachowania]. Idę za głosem Nieba. 
Mój tasak sam znajduje drogę wzdłuż naturalnych linii, przez ukryte otwory 
i utajnione szczeliny. Nie miażdżę stawów, nie rozłupuję kości, nie rozrywam 
ścięgien. ( ) Między stawami jest wolna przestrzeń; ostrze tasaka nie ma żadnej 
grubości. Gdy coś, co nie ma grubości znajduje wolną przestrzeń – miejsca jest 
pod dostatkiem. Tasak przenika przez wołu jak wiatr! Dlatego, choć mam go od 
dziewiętnastu lat, wciąż jest jak świeżo naostrzony” [rozdział 3]. 

Opowieść ta uczy nas, że jeśli za pomocą własnego ducha uchwycimy intu-
icyjnie naturę rzeczy, to będziemy mogli iść przez życie nie napotykając jakich-
kolwiek przeszkód. Aby tak się stało, musimy używać „tego, co nie ma żadnej 
grubości” do „znajdywania wolnej przestrzeni”. Innymi słowy, musimy niejako 
odchudzić własne »ego« i płynąć z prądem; nie stawiać za wszelką cenę na 
swoim i nie robić niczego na siłę. Kto to potrafi  osiągnąć, ten zdobywa „klucz 
do pielęgnowania życia” (jak brzmi tytuł trzeciego rozdziału Księgi Zhuangzi). 
[…] Innymi słowy, człowiek powinien pozwolić swojemu duchowi na „swo-
bodną i beztroską wędrówkę w świecie Dao” (tytuł rozdziału pierwszego) tak, 
aby nie być duchowo uwięzionym w świecie spraw ludzkich. Nie byłoby jednak 
rzeczą dobrą odwoływać się do wzorców tamtego świata i ubolewać nad wa-
dami świata ludzkiego. Ostateczny cel polega na tym, aby być równocześnie 
mieszkańcem obu tych światów i w obu czuć się u siebie. Jak mówi Zhuangzi: 
„Kiedy ani Niebo, ani humanitarność nie bierze góry jedno nad drugim, wtedy 
jest się prawdziwą osobą”39.

Nie od razu człowiek potrafi  być mieszkańcem obu światów – świata 
Dao i świata cywilizacji, jak to w konfucjańskiej perspektywie ukazała 
JeeLoo Liu. W perspektywie daoistycznej, którą poznamy za chwilę, relacja 
jednego „świata” do drugiego będzie jeszcze bardziej zadziwiająca. Mocne 

38 Tę opowieść jeszcze raz w innym tłumaczeniu i z innym komentarzem przywołamy 
w rozdziale czwartym.

39 Ibidem, s. 174–176.



80 FILOZOFICZNE PODSTAWY SZTUKI KRĘGU KONFUCJAŃSKIEGO

zakorzenienie w świecie cywilizacji ludzi zamieszkujących ówczesne księ-
stwa przechylało szalę na stronę kultury. Jej rozliczne i rozbudowujące się 
formy musiały wydawać się wszechogarniające. Z jednej strony krępowały 
zachowanie swymi formalnymi wymogami dobrego wychowania z drugiej 
jednak przez tę powszechność były swojskie, zwyczajne, oczywiste. Aby 
uwolnić się od konieczności przebywania jedynie w świecie cywilizacji, 
potrzebna była umiejętność „wzbicia się ponad (shang 上)”, „szybowania 
na zewnątrz (wai 外)” świata ludzkich spraw. To wymagało „zapomnienia” 
(wang 忘). I Zhuangzi poświęcił wiele miejsca w swej księdze temu właśnie 
zagadnieniu. Przedstawił zarówno to, co – i jak wiele – jest do „zapomnie-
nia”, jak i skuteczne sposoby osiągania umiejętności „zapominania”. Aby 
przyjrzeć się im bardziej uważnie, musimy przejść do jednego z następnych 
rozdziałów, a mianowicie do rozdziału czwartego, ponieważ okazuje się, że 
ich prawidłowa interpretacja kieruje nas ponownie ku sztuce i dziedzinie 
działań artystycznych. 

Nim jednak to uczynimy, pozostaje nam jeszcze znalezienie odpowiedzi 
na pytanie o miejsce człowieka – właściwe miejsce – w hierarchii poziomów 
kosmicznych. Według Konfucjusza i Mencjusza tym miejscem jest kultura, 
a człowiek jest pomiędzy Niebem i Ziemią. Dla Laozi i Zhuangzi człowiek 
nie jest „pomiędzy”, lecz jest całością w całości świata. Oczywiście ten, 
kto potrafi ł już zapomnieć – o rozróżnieniach, podziałach i nazwach-ety-
kietach. Ta całość nie jest relatywna z jakiegoś punktu widzenia. Jest jak 
dao: bezwzględna, absolutna, niedająca się odnieść do czegoś jeszcze. 
Dlatego w gruncie rzeczy nie jest ani „ponad”, ani „na zewnątrz”, a obie 
wspomniane umiejętności „wzbicia się ponad” (shang 上), „szybowania na 
zewnątrz” (wai 外) świata ludzkich spraw pozwalają docierać do dao. Ale 
co to znaczy „docierać do dao”? 

W tym naszym drugim, bardziej z ducha daoizmu wyjaśnieniu, w ści-
słym tego słowa znaczeniu owo dao nie jest jakimś wyróżnionym „miej-
scem”. Jak pamiętamy, dao nie dawało się wpisać w nasz diagram hierarchii 
kosmicznej. A w szczególności – dao nie jest jakimś „światem dao”. Dla-
tego taoistyczny mędrzec nie jest „mieszkańcem” tego lub innego świata. 
Nie ma miejsca sobie właściwego, wyróżnionego jako takie, które mu 
sprzyja, jest dla niego odpowiednie. Dlatego jest jak bezdomny włóczęga: 
nigdzie nie jest u siebie, ale też nigdzie nie jest obcy. Równocześnie (po 
chińsku er 而, słowo wskazujące na alternatywę łączną „zarazem tak i tak”, 
tak charakterystyczną dla wypowiedzi z użyciem par pojęć przeciwnych) 
wszędzie jest u siebie i wszędzie jest inny, obcy, jak mówi Laozi w Księdze 
dao i de 20. Inaczej mówiąc, nie ma jakiegoś innego „świata dao” i zarazem 
(er 而) można zostać jego mieszkańcem, ponieważ o tym „miejscu” można 
orzekać jedynie paradoksalnie. 
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Zatem ostatecznie rzecz biorąc, gdzie według Laozi i Zhuangzi jest 
„miejsce” mędrca taoistycznego? Odpowiedź brzmi: nie ma takiego „miej-
sca”, ponieważ gdyby było takie „inne” niż cywilizacja miejsce, człowiek 
dao, odnajdując się w nim, stawałby się częścią tego miejsca, częścią tej 
całości, która by była dla niego lokalnym odniesieniem. A on – jak dao – 
nie chce być „czymś”, a w szczególności „czymś” w „czymś większym”, 
Nie chce nawet być „niczym” w „pustce”. I tak jak nie potrafi liśmy wpi-
sać w diagram hierarchii poziomów kosmicznych dao, tak też nie uda się 
nam w nim umieścić człowieka dao. Gdy mówimy o dao, to powinniśmy 
przestać szukać go w jakimś miejscu. Tu nie ma miejsc, a jedynie globalna 
„…bezimienna, niewyrażalna obecność…”40, jak niezwykle sugestywnie 
podsumowała to JeeLoo Liu. 

40 Ibidem, s. 135.
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Spośród trzech charakterystycznych dla myśli chińskiej strategii stawiania pytań 
o człowieka: (1) część hierarchicznej całości świata; (2) cykl rozwojowy, czyli 
etapy procesu dojrzewania; (3) prawda – pozostało nam omówienie zagadnień 
związanych z drogą dojrzewania i kategorią prawdy oraz wyznaczanym przez 
nie obszarem tematycznym. Okazuje się, że właśnie te dwie przestrzenie badaw-
cze są w konfucjanizmie najbardziej zbliżone do sztuki. Między drogą ku pełni, 
prawdą i sztuką zachodzi ciekawa koincydencja. Łączy je szczególna więź. 

Wróćmy raz jeszcze do Konfucjusza i przypomnijmy sobie to, co w jego 
nauce było najważniejsze. To człowiek – jego miejsce w hierarchii kosmicz-
nej całości. Człowiek – taki byt, który realizuje się w kulturze jako jej część 
i poprzez nią jako część świata natury. Człowiek – jego dojrzewanie i eta-
py na drodze ku tej dojrzałości. Człowiek – określony w drodze ku pełni 
człowieczeństwa jako realizowanej w praktyce własnego życia możliwości 
stania się człowiekiem cywilizowanym, kulturalnym i wykształconym 
(wenren 文人). Pamiętamy, że w tym kontekście Konfucjusz zobaczył pań-
stwo i najbliższą każdemu z ludzi społeczność jako jego miejsce na ziemi. 
Miejsce, w którym każdy z ludzi powinien móc znaleźć wsparcie dla swego 
rozwoju, dla stawania się w pełni sobą samym i zwrotnie, miejsce, które 
każdy ma obowiązek podtrzymywać i wspierać w tym jego byciu „dobrym 
miejscem dla ludzi”. Przywołajmy nasz diagram hierarchii poziomów.

Osoba, ja sam

Kultura, cywilizacja

Całość, 
kosmos, czyli 
natura
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W dziedzinie rozważań przyjmowanej przez Konfucjusza – jak już to 
wiemy z rozdziału pierwszego – wszystko, co jest określone jako jakieś 
to oto, konkretne, nazwane „coś” (wu 物), ma gdzieś swoje dopełnienie. 
Bez znajomości owego dopełnienia nasze poznanie z konieczności popada 
w jednostronność. A to jest błąd, należy szukać całej prawdy, to znaczy, 
że należy w dalszej kolejności zapytać się o to, jak określa się tego, kto 
jest przeciwieństwem człowieka kulturalnego. I znów, większość przed-
stawicieli świata Zachodu na tak sformułowane pytanie odpowiedziałaby 
prawdopodobnie w sposób zbliżony do odpowiedzi, jaka nasunęła się Kon-
fucjuszowi. Nazwą przeciwną dla określenia „człowiek kulturalny” jest 
nazwa „barbarzyńca” (xiaoren 小人).

中

Teraz, mając określoną podstawową parę przeciwieństw, pozostaje po-
prawne rozpoznanie szczegółów. Zwróćmy uwagę na to, że kolejny raz 
powraca, w innym kontekście, ale znów ważne pytanie o kulturę. Tym 
razem w relacji do barbarzyństwa – jak to się dzieje, że nie wszyscy ludzie 
są kulturalni, co odróżnia jednych od drugich i przede wszystkim jak postę-
pować, żeby raczej jednak być jednym z tych cywilizowanych, a nie z tych 
drugich. Aby odpowiedzieć na to pytanie, drugi diagram uzupełnimy teraz 
o pewną bardzo ważną składową. Jak wiemy z Księgi przemian, wszech-
świat jest rzeczywistością przeciwieństw. Wszystko to, co jest częścią ca-
łości wszechświata, ma gdzieś swoje dopełnienie, ale w kontekście obrazu 
wiecznie zmiennej rzeczywistości interesują nas nie tyle rzeczy–przed-
mioty, ile rzeczy–relacje, procesy. A te zawsze są traktowane w fi lozofi i 
chińskiej jak cykl rozwojowy, przybierający formę drogi, która gdzieś ma 
swój początek, od jakiegoś pierwszego kroku zaczyna się jej przemierza-
nie, i idąc nią, ku czemuś się zmierza, ku jakieś pełni, doskonałości, ku 
jakiemuś kresowi drogi.

pełnia (cheng 成) 

中 

źródło (yuan 源)

człowiek kulturalny
(wenren)

barbarzyńca
(xiaoren)

człowiek kulturalny
(wenren)

barbarzyńca
(xiaoren)
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W zadawanych przez Konfucjusza pytaniach o początek i kres życia 
człowieka kulturalnego (wenren 文人) odnajdziemy jedną z najbardziej 
doniosłych i charakterystycznych, a zarazem niezwykłych koncepcji, ja-
kie cywilizacja chińska mu zawdzięcza. Życie Konfucjusza przypadło na 
trudny okres w historii. Okres Wiosen i Jesieni był czasem, w którym, jak 
pisze John King Fairbank:

Potęga dynastii Zhou już stopniowo malała na skutek rozkwitu wielu arystokra-
tycznych rodów i ich państw znajdujących się poza kontrolą centrum. Do okresu 
Wiosen i Jesieni (722–481 p.n.e.) istniało około 170 takich państw, które miały 
swoje centra w obwarowanych stolicach. Tworzyły one alianse i ligi i angażo-
wały się we wszelkiego rodzaju zmagania dyplomatyczne i wojenne, wchła-
niając inne. [Możemy w tym miejscu spróbować wyobrazić sobie, jak bardzo 
taki świat nie był „dobrym miejscem” dla ludzi]. W owych czasach rywalizacji 
i wojen powszechnie tęskniono do pokoju i porządku. Wielu ludzi idealizowało 
dawny złoty wiek, kiedy zgodnie z legendami całe Chiny żyły w pokoju pod 
rządami jednego władcy. Przemoc skłaniała fi lozofów późnego okresu Zhou 
występujących w roli – jak byśmy to dziś nazwali – konsultantów, by radzili 
władcom, jak powrócić do złotego wieku. 

Konfucjusz (551–479 p.n.e.) i jego wielki uczeń Mencjusz (372–289 p.n.e.) 
byli członkami znaczącej grupy oryginalnych myślicieli tej ery. […] Filozofowie 
ci żyli współcześnie z wielkimi nauczycielami w Indiach (Budda około roku 500 
p.n.e.) i Grecji (Platon 429–347 p.n.e., Arystoteles 384–321 p.n.e.), w stuleciu, 
które niektórzy nazywają „wiekiem aksjologii”, kiedy w tych wczesnych cywi-
lizacjach ustalały się podstawowe kierunki ludzkiej myśli. Filozofowie różnych 
szkół w Chinach nie uciszyli niepokojów, a konfucjanizm stał się ważną fi lozo-
fi ą dopiero później, za panowania dynastii Han. Jednakże kontekst usankcjo-
nowanej w okresie Walczących Państw przemocy, z zabijaniem i ceremoniami 
[przekształcającymi owo zabijanie w religijne ofi ary], pomaga nam zrozumieć, 
jak zrodziła się nauka Konfucjusza i dlaczego w końcu się przyjęła. […] 

Zachodni obserwatorzy, zapatrzeni jedynie w teksty klasyków konfucjani-
zmu, zasugerowali się ich agnostycyzmem tym, że zajmowały się one jedynie 
światem doczesnym. Traktując konfucjanizm jako fi lozofi ę życia, powszechnie 
kojarzyliśmy z nim cnoty cierpliwości, pacyfi zmu i kompromisu, złoty środek, 
kult przodków, szacunek dla starszych i uczonych, a nade wszystko mądry hu-
manizm, który czyni środkiem wszechświata człowieka, a nie Boga.

Nic z tego, co wyżej wymieniliśmy, nie można zakwestionować. Kiedy jed-
nak rozpatrzymy ów konfucjański pogląd na życie w jego społecznym i politycz-
nym kontekście, zrozumiemy, że głoszony przezeń większy szacunek dla staro-
ści niż dla młodości, dla przeszłości niż dla teraźniejszości, dla ustanowionego 
autorytetu niż innowacji – w gruncie rzeczy dostarcza jednej z najważniejszych 
historycznych odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić stabilność społeczeństwu. 
Konfucjanizm okazał się najskuteczniejszym ze wszystkich systemów konser-
watywnych1.

1 John King Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, tłum. T. Lechowska, Z. Słupski, 
Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1996, s. 48–51.
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Gdy jednak, trochę na przekór Fairbankowi, zapytamy się o kontekst 
owych konfucjuszowych wyborów, to zauważymy, że to właśnie w owych 
„księgach, w które byliśmy zapatrzeni” znajduje się w pełni ukształtowana 
koncepcja tego, jak zapewnić stabilność państwu i społeczeństwu tak, by 
będąc dobrym miejscem na ziemi, mogło ono być równocześnie trwałe. 
Wymienione przez znakomitego historyka rysy, charakteryzujące ukształ-
towanie ładu społecznego cesarstwa chińskiego, są najbardziej zewnętrzne, 
stąd łatwiejsze do zaobserwowania. Jednak skuteczność tej fi lozofi i polityki 
zasadza się na paru bardzo niezwykłych koncepcjach, które wydają się tak 
proste, że łatwo jest je przeoczyć. Konfucjusz szukał sposobów na to, by 
ludzie mogli stawać się prawi – zarazem humanitarni i sprawiedliwi. Ale 
gdyby poprzestał jedynie na tym, stałby się jednym z wielu moralizujących 
fi lozofów swego okresu i czasów nieco późniejszych. Siła jego wizji tkwiła 
w tym, iż wprawdzie funkcjonowanie państwa i polityki oparł na dojrzałości 
ludzi uczestniczących w sprawowaniu władzy, jednak wiecznie odradzający 
się konfl ikt interesów i spór nie tyle zwalczał, ile szukał sposobu, jak do 
niego nie dopuścić. I to właśnie w tym połączeniu etyki z profi laktyką spo-
łeczną leży niezwykła skuteczność jego wizji. Etyki, która, jak zobaczymy, 
nie zostanie oparta na żadnym systemie o charakterze normatywnym, lecz 
będzie powiązana z systemem ściśle formalnym (stąd wszelkie porównania 
z etyką Kantowską będą tu jak najbardziej na miejscu). Ta wizja społeczeń-
stwa i miejsca człowieka w kosmosie zaowocowała systemem politycznym, 
który przetrwał nieprzerwanie najdłużej ze wszystkich systemów politycz-
nych na świecie. Siła oddziaływania konfucjanizmu leżała w sposobie, jaki 
Konfucjusz znalazł na to, by stawała się ona rzeczywistością. 

Bowiem Konfucjusz uważał, że ma umiejętność, której we własnej jego 
opinii inni mogliby mu pozazdrościć. I w jego czasach byli ludzie, którzy 
potrafi li mądrze spory rozsądzać, lecz Konfucjusz uważał, że wie, jak do 
sporu nie dopuścić: „Mistrz rzekł: Mniemam, że w umiejętności sądzenia 
sporów nie ustępuje innym. Ja jednak za większą uważam zasługę sprawić, 
żeby nie doszło do sporu”2. Kultywowanie tego przekonania stanie się zna-
kiem rozpoznawczym szkoły konfucjańskiej. Na tę umiejętność składało 
się ćwiczenie się w cnotach (de 德), nazwanych później konfucjańskimi, 
a tym, co pomagało się w nich ćwiczyć, okazała się sztuka (yi 艺). Tym 
samym znalazła się ona w samym sercu nauki konfucjańskiej jako jeden 
z kluczowych czynników zapewniających stabilność społeczeństwa. Konfu-
cjusz oparł porządek państwa na prawie obyczajowym. Jednak rzeczywista 
trwałość tego systemu miała swe korzenie w akcentowaniu przez Konfu-
cjusza nie samego prawa, lecz sztuki obyczaju.

2 Dialogi konfucjańskie, 12.13., s. 121
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3.1.  „JEST JAK KAMIEŃ SZLACHETNY, CIĘTY I SZLIFOWANY, 
CYZELOWANY I WYGŁADZONY…”3

Gdy na swoich zajęciach ze studentami zadawałam im – jako jeszcze niezna-
jącym fi lozofi i chińskiej – pytanie o to, z czym kojarzy im się konfucjanizm, 
jedną z pierwszych odpowiedzi była: „rytualizacja życia społecznego”. 
Na ten ceremonialny rys polityki w Kraju Środka zwracali uwagę rów-
nież i specjaliści, którzy, moim zdaniem, na ogół ograniczali się do opisu 
zjawiska, ponieważ nie potrafi li zobaczyć go w poprawnym fi lozofi cznie 
kontekście. Przedstawmy tę koncepcję po kolei i metodycznie.

Gdy przyglądamy się czasom niespokojnym, czasom chaosu społecz-
nego, to naturalnym staje się pytanie o to, jak to uporządkować? Gdy już 
znajdziemy odpowiedź na „fundamentalne” pytanie o to, na czym oprzeć 
regulacje życia społeczno-politycznego, pozostaje jedynie rozwiązanie 
kwestii „technicznej”, a mianowicie jak przypilnować, by ludzie się owym 
regulacjom podporządkowywali, co często w praktyce sprowadzało się do 
troski o zapewnienie odpowiednio wysokich funduszy na policję i wojsko 
z jednej strony oraz w miarę sprawiedliwych sędziów z drugiej strony. 
Konfucjusz podszedł do sprawy porządku w państwie inaczej. Lepiej za-
pobiegać, niż leczyć. Ale jak nie wpaść w sidła utopijnej wizji szczęśliwego 
kraju, w którym ludzie – z pobudek egoistycznych – nie rywalizują ostro 
ze sobą, ponieważ wszyscy mają pod dostatkiem tego, czego potrzebują, 
aby mieć poczucie pełni szczęścia? 

Raczej nie dowiemy się już tego, czy dlatego nie poszedł tą drogą, po-
nieważ zdawał sobie sprawę, że zaspokajanie ludzkich potrzeb nigdy się 
nie kończy i nie osiąga poziomu „nasyconej stabilności”. Wiemy natomiast 
z jego nauk, że Konfucjusz zwrócił uwagę na to, że w jeszcze jednym 
przypadku ludzie sami powstrzymują się od kłótni i walk. Mianowicie 
wtedy, gdy spór, gwałtowną walkę o swoje, przedstawi się jako to, czego 
człowiekowi należącemu do elity nie wypada robić: 

Mistrz powiedział:
Szlachetnemu ( junzi) obce są wszelkie spory. Może on wprawdzie być zmu-

szony do walki podczas uroczystości strzelania z łuku, lecz i wówczas wpierw 
pozdrawia on przeciwnika, składając obie ręce, uprzejmie mu ustępuje i udaje 
się na wyznaczone miejsce, po strzelaniu zaś wraca, a przegrawszy, sam czarę 
wychyla. Nawet w walce pozostaje więc szlachetny4.

3 Dialogi konfucjańskie, 1.15., s. 40.
4 Dialogi konfucjańskie, 3.7., s. 49.
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Dodatkowo, jeśli przynależność do elity nie będzie wynikała z urodzenia 
(na co nikt z ludzi nie ma wpływu), lecz ze szlachectwa ducha człowieka 
wykształconego, którego to stanu nie da się osiągnąć inaczej niż własnym 
swym wysiłkiem (na co każdy z ludzi ma wpływ), to gdy tak określi się „cele 
społeczne”, okaże się, że ludzie sami siebie potrafi ą pilnować skuteczniej, niż 
może to uczynić jakikolwiek zewnętrzny nadzór policyjny. Samokontrola – to 
jest to, ku czemu zwrócił się Konfucjusz. Jaka jest jej efektywność w zapew-
nianiu porządku społecznego? Co podtrzymuje jej prawidłowe działanie? 
Co powoduje, że ludzie chętnie się jej podporządkowują? Oto są pytania 
„techniczne”, na które Mistrz chciał znaleźć odpowiedź.

Samokontrola towarzyszy człowiekowi wszędzie. Trzeba tylko pań-
stwo oprzeć na tym, co wyzwala naturalne mechanizmy samokontroli. 
Są dwa uczucia, które oddziałują i pobudzają mechanizmy samokontroli. 
Jednym z nich jest strach, drugim wstyd. Oba te uczucia są nieprzyjemne, 
ale bardzo się różnią. Strach jest destrukcyjny. Jest namiętnością, która 
przeszkadza człowiekowi w jego rozwoju. Wstyd pomaga, transformuje, 
apeluje do honoru i godności własnej. Człowiek, który się wstydzi, chciałby 
być lepszą osobą. Człowiek, który się boi, stara się uciec, uniknąć złapania, 
przechytrzyć pościg. 

Konfucjusz miał świadomość tego, że strach związany jest z prawem 
stanowionym, a wstyd z prawem obyczajowym. Dlatego zaproponował, by 
funkcjonowanie państwa oprzeć nie na prawie stanowionym, które zajmuje 
się z zewnątrz pilnowaniem, by wszyscy zachowywali się poprawnie, lecz 
na prawie obyczajowym, które tworzy społeczeństwo, w którym kultura 
– poprzez mechanizmy samokontroli – jest drogą nie tylko do porządku 
społecznego, ale i do bogactwa i prestiżu. Bowiem, jak zauważył Konfu-
cjusz, ludzie jeszcze bardziej od samego bogactwa cenią sobie możliwość 
łączenia go z prestiżem wynikającym z tego, że inni mają o nich dobre mnie-
manie. Wstyd kieruje ludzkim postępowaniem równie mocno, jak uczucie 
strachu przed karą, przy czym odwoływanie się do poczucia wstydu przez 
rządzących ma tę przewagę nad strachem, iż, jak uczył Konfucjusz, strach 
może powstrzymywać przed niepożądanym z punktu widzenia porządku 
społecznego zachowaniem, lecz nie uczyni człowieka, który się boi, prawym. 
A wstyd tak. Poczucie wstydu, gdy rodzi się w duszy, transformuje:

Mistrz powiedział:
Lud od zła stroni, choć nie wie, co to wstyd, gdy się nim poleceniami (zheng 

政) kieruje, a karami (xing 刑) zrównać się go stara. Lecz wie on, co to wstyd, 
i prawym się staje, gdy się nim cnotą (de 德) kieruje, a obyczajami (li 礼) zrów-
nać się go stara5.

5 Dialogi konfucjańskie, 2/3, s. 41.
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Zauważmy na marginesie, że w ten sposób Konfucjusz stworzył bardzo 
zachęcający do podejmowania indywidualnego wysiłku mit cywilizacyjny, 
odnoszący się do każdego członka społeczeństwa konfucjańskiego. Jak 
w przypadku największego amerykańskiego mitu – od pucybuta do milio-
nera; z samego dołu hierarchii społecznej na jej szczyty – o którym to micie 
mówi się, że stworzył i wciąż stwarza potęgę tego kraju, mit konfucjański 
podawał, że każdy może stać się człowiekiem kulturalnym (wenren 文
人) własnym swoim wysiłkiem. Wywodząc się z samego dołu hierarchii 
społecznej, z braku kultury, czyli z gminu, można, osiągając szlachectwo 
wykształcenia, znaleźć się na szczycie. Jedyne, czego człowiek potrzebuje, 
to są jego własne chęci i samokontrola. Ten mit był tak silny, że i dzisiaj bez 
trudu można znaleźć współczesne, żywe przykłady niezachwianej wiary 
w jego użyteczność. Zajrzyjmy najbliżej, do tego, co mamy na polskim 
rynku wydawniczym, do serii Ex Oriente Wydawnictwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. I tak niewątpliwie nowoczesny konfucjanista, jakim jest 
Xinzhong Yao, wykształcony nie tylko w Chinach, ale i na uczelniach za-
chodnich i w nich pracujący, z zapałem opisuje zachodniemu czytelnikowi 
konfucjanizm jako zarówno elitarny, jak i masowo dostępny: 

Z perspektywy historycznej konfucjanizm istniał zarówno jako doktryna 
państwowa, jak i kultura masowa, będąc jednocześnie i tradycją uczonych–
urzędników, i wspólnym systemem wartości chłopów, rzemieślników oraz kup-
ców. Z jednej strony konfucjanizm wykształcił się z tradycji ru, a Konfucjusz 
instruował swoich uczniów, by stawali się prawdziwymi dżentelmenami oraz 
poświęcali się studiom i praktykowaniu zasad wyłożonych w starożytnych księ-
gach klasycznych. Spora liczba konfucjańskich mistrzów była wybitnymi fi lo-
zofami (zi) miłującymi mądrość i starającymi się objaśnić tajemnicę życia czło-
wieka i przyrody, choć „chińskie słowo określające fi lozofa oznacza zbiorowe 
przywiązanie do tradycji, a nie jednostkowe umiłowanie mądrości” (Dawson 
1963: 10). Z tych powodów mówi się o konfucjanizmie, że jest „kręgiem aka-
demików” i sposobem życia wąskiej elity społeczeństwa. Z drugiej strony kon-
fucjanizm ma też wymiar powszechny, przemawiający do ludzi ze wszystkich 
klas społecznych. Jego teorie i praktyki początkowo były nowymi wytworami 
wolnomyślności i edukacji prywatnej. Z dwoma wyjątkami wszyscy uczniowie 
Konfucjusza wywodzili się z rodzin o niskim statusie społecznym, a Konfu-
cjusz był człowiekiem nader „przeciętnym”: wczesny etap jego życia naznaczy-
ło ubóstwo, a do swej wiedzy doszedł na drodze wytrwałego uczenia się6.

Ale wróćmy do początków, do Konfucjusza. Wciąż jeszcze nie mamy 
jasności, jak mu się udało „zachęcić” wszystkich do kultury. Odpowiedź 
jest zawarta w koncepcji sztuki, w przeniesieniu akcentów z prawa obycza-
jowego na sztukę obyczaju, muzyki i kaligrafi i. To tu mamy i powszech-
ność, i elitarność; zarazem zewnętrzność polityki i społeczeństwa, jak 

6 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 39.
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i wewnętrzną drogę duchowego samorozwoju; formę starożytnych wzorów 
wielkiej kultury oraz własne doświadczenie uprawiania sztuki, którym 
można się posłużyć, tzn. nie tyle przeżywać, doświadczać, ile wykorzy-
stywać uprawianie sztuki do tego, by stawać się „…jak kamień szlachetny, 
cięty i szlifowany, cyzelowany i wygładzony”7. Rozwińmy powoli i bardziej 
szczegółowo wszystkie te wymienione całości, które na sposób chiński 
składają się na „dynamiczną jedność przeciwieństw”. Zacznijmy od obrazu 
najbardziej obszernego. 

Według Konfucjusza i jego następców droga (dao 道) każdego człowieka 
wiedzie pomiędzy cywilizacją a barbarzyństwem. Początkowo dominujące 
są oddziaływania zewnętrzne i takież okoliczności. Prawdą jest, że zasad-
niczo nie mamy wpływu na to, gdzie na świat przychodzimy. Ale w kon-
fucjanizmie owo „gdzie”, nie dotyczy różnic w pochodzeniu społecznym, 
lecz czegoś bardziej ogólnego. Bowiem każdy, kto urodził się w strefi e 
oddziaływania kultury (chciałabym móc napisać tak ogólnie, ale w tej wizji 
świata zawsze dodaje się w tym miejscu przymiotnik „konfucjańskiej”), ma 
równe szanse na zrealizowanie się jako w pełni dojrzały człowiek. Tylko 
dorastanie poza bezpośrednim zasięgiem wpływów cywilizacji (oczywiście 
konfucjańskiej) można tu uznać za naprawdę nieszczęśliwą okoliczność. 
Dlaczego? 

Otóż, cywilizowane otoczenie wpływa – przykładem i perswazją – na 
postępowanie dzieci, ucząc ich tego, jak powinny się poprawnie, czyli 
kulturalnie, zachowywać. Brak tego otoczenia oznacza brak wzorów i na-
uczycieli, za którymi można by było podążać. Dlatego Konfucjusz będzie 
twierdził, że ludzie różnią się między sobą jedynie naukami, jakie pobie-
rali: „Mistrz powiedział: Nie ma innej różnicy między ludźmi jak tylko 
w naukach, jakie otrzymali”8.

Później to samo pojawi się w fi lozofi i Mencjusza, który będzie uczył: 
„Ja i mędrzec jesteśmy tego samego rodzaju. […] Mówię, że jest wspólny 
zmysł smaku w naszych ustach, wspólny zmysł słuchu w naszych uszach 
i wspólny zmysł piękna w naszych oczach. […] Mędrzec jest pierwszym, 
który posiadł to, co wspólne naszym umysłom. Dlatego zasady moralne 
są miłe naszym umysłom tak, jak wołowina, baranina i wieprzowina miłe 
są naszym ustom”9. Również i z tego samego powodu Konfucjusz będzie 
mówił, że ci, którzy w kulturalnych warunkach początkowo przebywa-
li, lecz stracili nauczyciela i zwierzchnika, i tak w lepszej są sytuacji od 
tych, którzy od początku takiej możliwości nie mieli: „Mistrz powiedział: 
Barbarzyńcy Wschodu czy Północy – Nawet, jeśli mają nad sobą księcia 

7 Dialogi konfucjańskie, 1.15., s. 40.
8 Dialogi konfucjańskie, 15.38., s. 158.
9 Księga Mencjusza 6A:7, tłum. A.I. Wójcik [w:] Filozofi a Wschodu…, s. 354. 
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– gorsi są jednakże nawet od tych mieszkańców naszego kraju, którzy pana 
swego utracili”10.

Równie mocne przekonanie o tym, że jedyne różnice między ludźmi 
sprowadzają się do różnic w pobieranych naukach, znajdujemy oczywiście 
w fi lozofi i Xunziego. Jak zauważa Paul R. Goldwin, wprawdzie Xunzi 
używa kategorii „natury ludzkiej” (xing 性) jedynie jako „tego, co ludzie 
posiadają z urodzenia” i odróżnia to pojęcie od „tego, co czyni ludzi ludź-
mi” (czego nie robił Mencjusz), ale i on, odnosząc się do tego drugiego 
znaczenia, podkreśla, że ludzie różnią się między sobą wykształceniem. 
Z natury ludzie raczej kierują się ku rywalizacji i sporom, lecz za sprawą 
owej natury również potrafi ą się uczyć, kierować ku dobru. Zatem i w tej 
interpretacji nauk Mistrza nauczyciele są niezbędni. Nauka rytuałów róż-
nicuje ludzkie społeczeństwo, jest podstawą kultury, która odróżnia świat 
ludzkich spraw od świata zwierząt. Ludzie są niezależni od swej słabości, 
potrafi ą sami o siebie zadbać właśnie dzięki temu, że umieją zjednoczyć 
talenty różnych ludzi (różnicowanie społeczne sprzyja rozwijaniu talentów 
– nie każdy człowiek musi umieć robić wszystko równie sprawnie, co jest 
koniecznością w przypadku zwierząt) i dzięki temu, ludzie słabi w poje-
dynkę, współdziałając, stają się silniejsi i bardziej sprawni. Xunzi kładzie 
nacisk na to, że ludzkie działanie w tej mierze to jest to, co jest dodawane 
do tego, co człowiek ma z natury, a co jest oznaczane znakiem wei (为). 
Jedność tego, co dodane, i tego, co jest natury, ostatecznie tworzy osobę 
ludzką11. Jak mogło to przedstawiać się samemu Konfucjuszowi? 

Z Dialogów konfucjańskich możemy wyczytać to, co najprawdopodob-
niej mógł mieć przed oczami, gdy uczył o konieczności dbałości o kulturę. 
Bowiem gdy takie środowisko żywych wzorów kultury istnieje w naj-
bliższym otoczeniu dzieci, wtedy zaczyna się przemierzanie drogi, jak 
napisaliśmy, poczynając od zewnętrznie motywowanej (przez rodziców 
i nauczycieli) nauki form kultury. I tak w kulturalnym otoczeniu sadza się 
dzieci przy stole i mówi, że pałeczki trzymać należy w pewien określony 
sposób i w żaden inny. Na pytanie, które wszystkie dzieci wtedy zadają: 
a dlaczego tak? – zawsze pada ta sama odpowiedź: dlatego! Dlatego, że tak 
to robią ludzie kulturalni. I to wszystko. Więcej się nie tłumaczy.

Oczywiście, żadne dziecko nie wydaje się przekonane tym argumentem 
na tyle, żeby się nie buntować. Z praktycznego punktu widzenia, żeby się 
najeść i nie poparzyć można zachować się o wiele prościej niż zalecana, na 
ogół dość skomplikowana i początkowo szalenie niewygodna w zastosowa-
niu forma. Jednak kulturalni rodzice są nieugięci i z biegiem lat zmuszane 

10 Dialogi konfucjańskie, 3.5., s. 49.
11 Paul Rakita Goldwin, Rituals of the Way: The Philosophy of Xunzi, Carus Pub. Compa-

ny, Chicago 1999, s. 75.
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do ćwiczenia się w danej formie dzieci odkrywają, że na tyle manualnie 
rzecz opanowały, iż mogą ją wykonywać z zamkniętymi oczami. Zrodził 
się nawyk, który powoduje, że łatwiej jest im jeść w sposób kulturalny 
niż dowolny. Ale według Konfucjusza ciągle jeszcze nie można o nich 
powiedzieć, że są ludźmi kulturalnymi. Mają ogładę, ale nie są jeszcze 
kulturalne. Bowiem ciągle jeszcze ich zachowaniem kierują zewnętrzne 
okoliczności, a nie ich własna chęć bycia kulturalnym człowiekiem. Gdy 
coś im nie wychodzi, wstydzą się za ich zachowanie nie oni sami, lecz ich 
rodzice. W sercach samych dzieci poczucie wstydu się jeszcze nie pojawia. 
Dzieci, jak barbarzyńcy, są beztrosko bezwstydne.

Dopiero gdy dziecko – już jako nastolatek – przy jakiejś ofi cjalnej okazji 
zachowa się niestosownie – na przykład pałeczki niezgrabnie spadną mu na 
matę – może nagle, dla niego samego nieoczekiwanie, nie wiadomo skąd 
pojawić się wstyd. Czując jak się czerwieni, w tym momencie tak naprawdę 
po raz pierwszy wkracza na swoją drogę ku pełni, doskonałości człowieka 
kulturalnego. Dlaczego dopiero wtedy? Ponieważ wraz z tym pierwszym 
rumieńcem wstydu młodzi ludzie odkrywają, że to, czy otoczenie ma ich za 
ludzi kulturalnych, nie jest już zmartwieniem jedynie ich rodziców, ale ich 
własnym świadomym wyborem. Odkrywają, że to oni sami chcą, by miano 
o nich dobre mniemanie, chcą być eleganccy i dobrze wychowani. W tym 
naturalnym uczuciu wstydu zawarta jest siła transformująca zewnętrzny 
wzór kultury, zewnętrzną postać elegancji we własną czyjąś kwalifi kację 
duchową. Następuje internalizacja formy, przekształcająca ją z pustego 
kształtu eleganckich ruchów człowieka posługującego się pałeczkami w od-
powiedni, tj. określony w kodeksie savoir-vivre, sposób w dojrzałość, jaka 
staje się udziałem człowieka, który je wykonuje. 

Ten poziom, jaki sobą początkowo reprezentuje, jest stosunkowo niewy-
soki, ale młody człowiek w danym momencie mniej lub bardziej sprawny 
w poprawnym zachowywaniu się odkrywa, że elegancja form kultury, 
jako świadomie wybrana opcja, powoduje, że ćwiczenie się w jej wzorze 
przekłada się na jego dorastanie, dojrzewanie, doskonalenie się duchowe. 
Według Konfucjusza nie ma lepszego sposobu na dorastanie, na poprawne 
ukształtowanie się charakteru prowadzące do mądrej niezależności czło-
wieka dorosłego, który potrafi  sprawnie uczestniczyć w życiu społeczno-
-politycznym (wszystko to określane jest znakiem li 立) jak ćwiczenie się 
w ceremonialnych formach zachowania: „Kto obyczajów nie poznał, nie 
może o sobie powiedzieć, że dojrzałość (li 立) osiągnął”12.

Nasz najbardziej ogólny diagram obrazuje to w następujący sposób:

12 Dialogi konfucjańskie, 20/3, s. 195.
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pełnia (cheng 成): dojrzałość (li 立) 

  中

źródło (yuan 源): poczucie wstydu (chi 耻) 

Konfucjusz nigdy nie będzie zastanawiał się nad bardziej ogólnymi 
kwestiami związanymi z tą prawidłowością. Rozpozna ją i będzie badał, co 
jest potrzebne do tego, żeby dojrzewanie człowieka mogło przebiegać jak 
najbardziej efektywnie. Zajmie się stroną praktyczną. Jak wiemy z rozdzia-
łu drugiego, pierwszymi, którzy zaczną zadawać bardziej fundamentalne 
pytania, będą Mencjusz i Xunzi, sam Konfucjusz natomiast zwróci uwagę 
na porządkujący i zarazem transformujący charakter ceremonialnego za-
chowania. Ludzie, którzy się wstydzą, sami korygują swoje zachowanie 
tak, by było zgodne z ogólnie przyjętym wzorem. Niestosowanie się do 
tego grozi wewnętrznym dyskomfortem, ale i zewnętrznym naciskiem, jaki 
niesie ze sobą groźba ostracyzmu, groźba wykluczenia ze wspólnoty tych, 
którzy jej wstyd przynoszą. Antonio S. Cua zauważa, że dla Xunziego jako 
kontynuatora nauk Konfucjusza było ważne, że li (ceremoniał / rytuał):

…jako powiązane z cnotami moralnymi ma w oczywisty sposób specyfi czną 
funkcję w kształtowaniu się charakteru. Na rytuał w sposób fundamentalny 
składa się ukierunkowanie woli [na dobro, jako chęć realizowania się jako dobry 
człowiek], poprzez zwrócenie się ku dyscyplinie w obrębie naszych podstawo-
wych struktur motywujących uczucia i pragnienia13.

Ten porządkujący efekt obyczajów, form ceremonialnego zachowywania 
się w sytuacjach, zdawać by się mogło, o charakterze jedynie praktycznym 
– jak spożywanie posiłków – ma wyraźnie lokalny charakter. Jego siła od-
działywania to efekt życia w małej lokalnej społeczności, gdzie wszyscy 
się znają, wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Jak jednak z tak lokalnie 
działającego efektu zbudować strukturę potężnego cesarstwa? Tu potrzebne 
było stworzenie „hierarchii lokalności”, czyli feudalnej struktury klanów 
rodzinnych uczestniczących w polityce państwa poprzez rozbudowaną 
biurokrację cesarstwa Hanów. To konfucjaniści epoki dynastii Han osta-
tecznie wcielili w życie wizje Konfucjusza. Zainteresowanego czytelnika po 

13 Antonio S. Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Phi-
losophy, Wyd. Catholic University of America Press, Washington D.C. 2005, s. 68.

człowiek kulturalny
(wenren)

– każdy, kto ćwiczy się 
w formach kultury

barbarzyńca
(xiaoren)
– ten, kto

nie ćwiczy
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szczegóły z realizacji tego polityczno-społecznego projektu należy odesłać 
do znakomitych opracowań historyków, takich jak John King Fairbank, 
Patricia Buckley Ebrey, W. Scott Morton i Carlton M. Lewis. My skupmy 
się na następnych ważnych elementach tej wizji.

Jeśli ceremonialne formy zachowania rozszerzymy, jak zrobili to kon-
fucjaniści, na wszystkie dziedziny życia społecznego, to otrzymamy mo-
del cywilizacji, w którym każdy może i powinien ćwiczyć się w formach 
kultury, bo gdziekolwiek się będzie udawał, by coś praktycznego zrobić, 
napotka opracowaną pod względem formy sytuację oraz uwewnętrznione 
przez poczucie wstydu oczekiwanie żywione przez ludzi z jego najbliższe-
go otoczenia, że będzie się zachowywał zgodnie z tą formą. W ten sposób 
każda okoliczność życia społeczno-politycznego i zwykłego życia ludzi 
z jednej strony stanie się dla każdego okazją do ćwiczenia się w eleganckiej 
formie, a z drugiej strony będzie tych ćwiczących się ludzi powstrzymywać 
od wprowadzania w życie działań niepoprawnych. I tak każdy człowiek 
będzie mógł mieć o sobie dobre mniemanie bycia człowiekiem kulturalnym 
(i to już jako ten, kto się ćwiczy w eleganckich formach, a nie dopiero jako 
ten, kto doskonałość osiągnął) oraz będzie mógł być poważanym przez 
otoczenie za swoje wysiłki, które są akcentowane i oceniane wyżej niż 
same osiągnięcia. Bowiem na sposób charakterystyczny dla obrazu świata 
przyjmowanego za Księgą przemian uwaga wszystkich skierowana będzie 
na samo przemierzanie drogi, a nie na jej kres. A tu wystarczy samokontro-
la, bo barbarzyńca różni się tym od cywilizowanego człowieka, że nie ma 
poczucia wstydu i się nie ćwiczy w ceremoniach. Pomysł to dość niezwykły 
na to, jak osiągnąć wewnętrzną stabilność państwa. Jak pokazała historia 
Państwa Środka, w różnych okresach, z mniejszą lub większą skutecz-
nością, ale trwało ono przy nim przez wieki – państwo raz się rozwijało, 
innym razem pojawiał się regres, wzory kultury kostniały i degenerowały, 
i ponownie odradzały się wysiłkiem kolejnych pokoleń konfucjańskich 
uczonych–nauczycieli formy, a wraz z nimi państwo odzyskiwało wpły-
wy i siłę. Ludzie ponownie wstępowali na drogę, na której wykształcenie, 
szlachetność ducha – być „jak kamień szlachetny, cięty i szlifowany, cyze-
lowany i wygładzony…” – było uznaną drogą kariery i najskuteczniejszą 
formą zdobywania władzy, bogactwa i prestiżu. 

Ten efekt ceremonii, zarazem porządkujący całość wspólnoty, jak i wy-
znaczający drogę osobistą człowieka, opracowywany był i przez Mencjusza, 
i przez Xunziego. Ten ostatni, według Paula R. Goldwina, precyzyjnie 
rozpoznał to, że 

…rytuały mają trzy oblicza: moralne, polityczne i ekonomiczne. Pozwalają 
ludziom przekraczać ich pierwotne natury i stawać się jednostkami uspołecz-
nionymi. Władcom rytuały dostarczają sposobów organizacji państw. I przez 
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ustanowienie zróżnicowania i specjalizacji, otwierają możliwości ekonomicz-
nego rozwoju. Rytuały ucieleśniają wszystko to, co odróżnia ludzi od zwierząt. 
Istota ludzka [według Xunzi] jest homo distingues lub homo civilis. I biorąc pod 
uwagę całość fi lozofi i Xunziego, to zawsze będzie sprawą naszego działania. 
Ci, którzy podążają drogą rytuałów, zdolni będą żyć w harmonii nie tylko ze 
swoimi bliskimi, lecz również z całością kosmiczną. Ci, którzy tego nie czynią 
stają się niegodziwi i żałośni. Wybór należy do nas14.

Skoncentrujmy się teraz na podstawowych pojęciach teorii konfucjań-
skiej – traktuje ona, jak już to wiemy, o rzeczywistości, która jest etyczna, 
i poprzez ten fundament odniesiona zarówno do polityki, jak i do sztuki. 
Zobaczmy, jak świadomość konieczności zbudowania fundamentalnego 
odniesienia etycznego pozwoliła na to niezwykłe rozumienie sztuki, z jakim 
mamy stale do czynienia w nauce i praktyce konfucjańskiej. 

3.2. „A ROZRYWKĘ JENO W SZEŚCIU SZTUKACH (YI) ZNAJDUJ!”15

Kategoria sztuki (yi 艺) pojawia się w konfucjanizmie u samych początków 
tej myśli. Po raz pierwszy w zbiorze zatytułowanym Dialogi konfucjańskie, 
w kontekście wzmianki, jaką Konfucjusz uczynił na temat tego, w czym 
adept nauk konfucjańskich powinien szukać odprężenia: „Mistrz powie-
dział: Krocz zawsze właściwą drogą (dao), silnie się na cnocie (de) wspieraj, 
w humanitarności (ren) miej oparcie, a rozrywkę jeno w sześciu sztukach 
(yi) znajduj!”16 (字曰：“志於道，据於德，依於仁，游於艺” Ziyue: „Zhi yu 
dao, ju yu de, yi yu ren, you yu yi”). 

Przyjrzyjmy się temu, co było określane mianem Sześciu sztuk (liuyi 六
艺). W tradycji konfucjańskiej określało się tak dwa zbiory. Jednym z nich 
był zbiór, w skład którego wchodziły ceremonie, muzyka, kaligrafi a, aryt-
metyka, łucznictwo i powożenie zaprzęgiem konnym. Drugim był zbiór 
ksiąg klasycznych. Oba traktowane były jako równorzędne, w taki sposób, 
że zachodni badacze i tłumacze tekstów niejednokrotnie nie są w stanie 
określić, w jakim z dwu znaczeń chiński autor użył nazwy „sześć sztuk”. 
Zamieszanie, jakie ta sytuacja wywołuje, tym bardziej jest dokuczliwe, iż 
w oczach Zachodu miesza się tu dwa różne porządki: porządek uprawiania 
sztuki i studiowania uczonych ksiąg. Ale w konfucjanizmie ta nazwa za-
równo w pierwszym, jak i w drugim przypadku odnosi się do tego samego 

14 Paul Rakita Goldwin, Rituals of the Way…, s. 81.
15 Dialogi konfucjańskie, 7/6, s. 78.
16 Ibidem. 
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zbioru, mianowicie zbioru umiejętności, które uczeń powinien opanować, 
przemierzając drogę samorozwoju, drogę dorastania do pełni tego, czym 
ze swej natury może być. W pierwszym przypadku są to: ceremonie (li 礼), 
muzyka (yue 乐), kaligrafi a (shu 书) i arytmetyka (shu 数), łucznictwo (she 
射), powożenie zaprzęgiem konnym (yu 御)17. W tym drugim znaczeniu 
mianem sześciu sztuk określa się Sześcioksiąg konfucjański (Liujing 六经), 
w skład którego wchodziły następujące księgi klasyczne: Księga poezji, 
Księga historii, Księga obyczaju, Księga muzyki, Księga przemian i Kro-
nika Wiosen i Jesieni, które, jak zauważa Xinzhong Yao, „…w całości są 
określane zamiennie jako Sześcioksiąg (Liujing 六经), sześć sztuk (liuyi 
六艺), sześć form nauki (liuxue 六学)”18. W kulturze zachodniej księgi się 
raczej „studiuje”, a w łucznictwie człowiek się „ćwiczy”. Tu w jednym 
i w drugim człowiek się ćwiczy, bowiem w nauce konfucjańskiej (xue 学) 
połączenie tych sztuk (yi 艺) było nie tylko bardzo ścisłe, ale i odnosiło się 
do odmiennego niż na Zachodzie ich rozumienia. 

Zarówno studiowanie, ćwiczenie się w księgach klasycznych, jak i stu-
diowanie, ćwiczenie się w sztukach, takich jak kaligrafi a, muzyka czy 
powożenie zaprzęgiem konnym, miało wspomagać rządzenie krajem, stwa-
rzać warunki, w których ludzie uczestniczący w polityce potrafi ą być nie 
tylko skuteczni, ale i prawi: humanitarni i sprawiedliwi zarazem. Dlatego 
jeden z ulubionych uczniów Konfucjusza radził: „Komu po spełnieniu 
służby dla kraju sił jeszcze stanie, uczyć (xue) się powinien; komu po nauce 
sił jeszcze stanie, oddać się winien służbie kraju”19. Sima Qian w swojej 
Kronice (Shixi) o Konfucjuszu napisał, że miał on 3 tys. uczniów, których 
uczył poezji, historii, ceremonii i muzyki, a 72 z nich opanowało sześć 
sztuk. I tak nauka (xue 学), sztuka (yi 艺) i polityka (zheng 政) traktowane 
były od początku powstania konfucjanizmu jako ściśle ze sobą powiązane 
formy ludzkiej aktywności. I to tutaj, w koncepcji sześciu sztuk, po raz 
pierwszy sformułowane zostanie takie rozumienie sztuki i nauki, które 
w kręgu ludzi wykształconych (wenren 文人) będzie stale, w taki czy inny 
sposób, towarzyszyć wszystkim ich tradycyjnym formom. A do jakiej tra-
dycji nawiązywali uczeni konfucjańscy?

W kulturze chińskiej nazwa, którą określa się konfucjanizm, nie jest 
związana z nazwiskiem Konfucjusza, lecz z kategorią uczonego (ru 儒), 

17 Ich wyliczenie zamieszczone zostało w klasycznej księdze Ceremonie Zhou (Zhouli 周
礼), gdzie pojawia się w ustępie, w którym wylicza się również sześć cnót (liude 六德), czyli 
wiedzę, humanitarność, mądrość, sprawiedliwość, lojalność i harmonię (zhi知、ren仁、sheng
圣、yi义、zhong忠、ho和) i sześć praktyk (liuxing 六行), czyli nabożność synowską, przyjaźń, 
życzliwość, więź między małżonkami, obowiązek i bycie pomocnym (xiao孝、you友、mu
睦、yin姻、ren任、xu恤).

18 Xinzhong Yao, Konfucjonizm…, s. 59.
19 Dialogi konfucjańskie, 19.13., s. 188.
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a nauka Konfucjusza i jego następców bywa określana mianem rujia (儒家), 
rujiao (儒教) lub ruxue (儒学). Etymologia i sposoby rozumienia znaku ru 
w tradycji chińskiej dość jednoznacznie wiążą tych, którzy byli określani 
mianem ru, z konfucjanistami. Xinzhong Yao w swoim najnowszym, wy-
danym w 2000 roku wprowadzeniu do konfucjanizmu przedstawia i podsu-
mowuje trwające od czasów dynastii Han (206 r. p.n.e.–220 r. n.e.) dyskusje 
badaczy. W tych pierwszych uwagach uczonych hanowskich podkreślano, 
że ru byli ludźmi, którzy już w czasach dynastii Zhou (1100?–256 r. p.n.e.) 
poświęcali się studiowaniu Sześcioksięgu i ćwiczeniu się w cnotach takich 
jak humanitarność czy prawość. Yao zwraca uwagę na to, że 

… znak ru pojawia się po raz pierwszy w Dialogach konfucjańskich, we frag-
mencie, w którym Konfucjusz pouczał swych uczniów, by byli ru szlachetnych 
dżentelmenów ( junzi ru), nie zaś ludźmi nieprawymi czy nieokrzesanymi 
(xiaoren ru) (Lunyu, 6:13). Niektórzy uczeni, zarówno chińscy, jak i zachod-
ni, przekonują, że choć grupy mężczyzn legitymujących się wykształceniem 
w zakresie praktyk obrzędowych istniały przed epoką Konfucjusza, to znak ru 
pochodzi z okresu późniejszego i w rzeczywistości powstał jako nazwa zwo-
lenników Konfucjusza (Eno 1993: 192). Choć nie możemy się przyłączyć do tej 
debaty, to w chwili obecnej wystarczy stwierdzić, że nie ma powodu, byśmy 
ignorowali treści sugerowane przez odniesienie do dwóch rodzajów ru w Dialo-
gach konfucjańskich; są przy tym podstawy do twierdzenia, że jako profesja lub 
odrębna grupa społeczna ru musiała powstać przed dobą Konfucjusza20. 

Po czasach panowania dynastii Han w samych Chinach powszechnie 
przyjmowano tę pierwszą, hanowską etymologię za oczywistą. Ale wraz 
z tym, jak w XX wieku zastosowano zachodnią metodologię badawczą, 
pojawiły się nowe odkrycia etymologiczne. Część badaczy przyłączyła 
się i dookreśliła stanowisko hanowskie. I tak Zhang Binglin (1896–1936) 
odnalazł w starożytnych zapisach podstawę do przekonania, że znak ru 
używany był w stosunku do trzech kategorii osób: 

…1) jako prestiżowy tytuł określający intelektualistów czy dżentelmenów od-
znaczających się umiejętnościami lub biegłością w jednym lub kilku obszarach 
życia społecznego (shu shi); 

2) jako kategoria oznaczająca adeptów sześciu sztuk (rytuały, muzyka, łucz-
nictwo, powożenie zaprzęgiem konnym, historia21 i arytmetyka);

3) jako ofi cjalny tytuł osób pomagających władcy w podążaniu drogą yin-
-yang i oświecaniu ludu przez edukację22.

20 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 19.
21 Tu prawdopodobnie pomyłka Yao i zamiast historii winna być w oryginale angielskim 

kaligrafi a, ponieważ w takim znaczeniu w starożytności chińskiej występuje znak shu (书) 
w kontekście pozostałych wymienionych sztuk.

22 Xinzhong Yao, Konfucjonizm…, s. 20.
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Te trzy rodzaje ru w czasach późniejszych miały się stopić w jedno ogól-
ne określenie używane jedynie w stosunku do osób studiujących i uczących 
innych form kultury konfucjańskiej.

Inną kwestia rozpatrywaną przez badaczy było pytanie o to, co było 
pierwotnie tym, w czym specjalizowali się ludzie określani mianem ru? 
W czasach dynastii Shang (1600?–1100? r. p.n.e.) ru – według niektórych 
badaczy chińskich – mieli być ludźmi, którzy znali i wykonywali rytualne 
tańce i muzykę podczas ceremonii religijnych mających na celu wypro-
szenie dobrych plonów na wiosnę czy deszczów w czasie suszy. W in-
skrypcjach wróżebnych na skorupach żółwich pochodzących z tego okresu 
znak ru przedstawia człowieka skąpanego w deszczu. Według Yao można 
wszystkie te badania potraktować jako ujawniające cząstkę wiedzy o ru tak, 
jak kształtowała się ich kultura na przestrzeni wieków – podsumowuje on 
wszystkie te badania następująco:

Początkowo ru byli tancerzami i muzykami występującymi podczas rytuałów re-
ligijnych, a ich wyróżnikiem była łagodność i elastyczność. Na tym etapie ru byli 
szczególną grupą społeczną, której członkowie w przybliżeniu odpowiadali posta-
ciom, które określa się mianem szamanów, magów i czarnoksiężników. Później ru 
byli mistrzami rytuałów i ceremonii, którzy sprawowali różnorodne rytuały bądź 
przy nich asystowali. W tym stadium pojęcie ru oznaczało grupę zawodową biegłą 
w religijnych rytuałach, obrzędach i ceremoniach [dynastia Shang]. Następnie mi-
strzowie rytuałów stali się nauczycielami zatrudnionymi w ofi cjalnym systemie 
edukacji [dynastia Zhou]. Aby ru mógł sprawować rytuały, musiał uprzednio opa-
nować historię, poezję, muzykę, astronomię, łucznictwo i arytmetykę, które były 
ściśle związane z rytuałami epok starożytnych. Jako eksperci w tych dziedzinach 
byli odpowiedzialni za szkolenie młodych tancerzy, muzyków i artystów oraz za 
nauczanie rytuałów i związanych z nimi przedmiotów, dzięki czemu dostępowali 
tytułu shi (师): „Mistrzowie / Nauczyciele”, chociaż wciąż byli zatrudniani jako 
kapłani lub asystenci podczas ofi cjalnych i nieofi cjalnych ceremonii.

Wraz z upadkiem praktyk kultowych i wzrostem racjonalizmu w okresie 
Wiosen i Jesieni spora rzesza ru odchodziła od profesji nadawanej na drodze 
ofi cjalnej nominacji i wkroczyła na różne obszary życia społecznego. Ru zaczę-
li słynąć z biegłości w rytuałach państwowych oraz ofi cjalnego i prywatnego 
kształcenia. Stopniowo poszerzeniu ulegał także charakter określenia ru, które 
stało się terminem oznaczającym osoby legitymujące się znajomością rytuału, 
historii, poezji, muzyki, arytmetyki oraz łucznictwa i utrzymujące się ze swej 
wiedzy w zakresie wszelkiego rodzaju ceremonii i innych dziedzin. Spośród na-
uczycieli powyższych dyscyplin Konfucjusz wyróżnił się jako wybitny ru swej 
epoki, który wytyczył nowy kierunek, rozwijając i przekształcając tradycję ru. 
Z nastaniem epoki Królestw Walczących Konfucjusz został uznany za najwy-
bitniejszą postać tradycji ru […]. Niedługo po tym czasie tradycja ru została 
w pełni utożsamiona z doktrynami wyjaśnionymi, rozwiniętymi i rozpropago-
wanymi przez Konfucjusza, a „rytuały ru” i Droga Konfucjusza były stosowane 
zamiennie w zbiorze pochodzącym z Wcześniejszej Dynastii Han23.
23 Ibidem, s. 22.
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Myślę, że ten krótki przegląd idei związanych z tymi, którzy w tradycji 
konfucjańskiej byli „biegli w sztuce”, pokazuje nam ponownie, jak bardzo 
uprawianie sztuki nie było przygodną działalnością charakteryzującą życie 
tylko niektórych, zapewne nielicznych wybitnie uzdolnionych konfucja-
nistów. Sam Konfucjusz był do tego stopnia przekonany o istotności tego 
powiązania, że sobie współczesne czasy wielkiego zamętu społeczno-po-
litycznego określił jako czasy „upadku rytuału i muzyki”, a przywrócenie 
ich znaczenia i rozpowszechnienie umiejętności z nimi związanych uznał 
za najpewniejszy sposób na to, by można było nie tylko przywrócić spokój 
społeczny, ale i utrzymać go na dłużej. 

Wiemy już, że rzeczywiste podstawy fi lozofi czne koncepcji politycznych 
Konfucjusza leżą w wielkiej wizji profi laktyki społecznej, w której ściśle ze 
sobą powiązano etykę, politykę i sztukę. Przejdźmy zatem do uzmysłowie-
nia sobie kolejnych ważnych szczegółów. Najpierw przyjrzymy się dwóm 
pierwszym spośród Sześciu Sztuk nieco bardziej szczegółowo. Później 
zajmiemy się kaligrafi ą i księgami klasycznymi. Te cztery sztuki w stopniu 
najwyższym wyznaczały standardy artystyczne i techniki, którym później 
będą podlegały wszystkie, zarówno klasyczne, jak i nowożytne, formy. Za-
czniemy od ceremonii (li 礼) i muzyki (yue 乐), ponieważ zajmowały one 
szczególne miejsce w krajobrazie kultury konfucjańskiej, bowiem zostały 
przez samego Konfucjusza uznane za najbardziej cenne formy sztuki, a obaj 
jego wielcy następcy w pełni podzielali to przekonanie.

3.2.1. Sztuka ceremonii

Rytuały, obrzędy, ceremonie czy zasady etykiety, wszystkie one w języku 
chińskim są przywoływane za pomocą jednego znaku li 礼. Ceremonie 
mają swój początek w ofi arach religijnych. Etymologicznie znak li 礼 
odnosi się do porządku czynności w rytuałach religijnych i do kroczenia 
za kapłanem, który je wykonuje – być może w tradycji konfucjańskiej 
trafniej należałoby go określić mianem mistrza ceremonii religijnej, spe-
cjalisty, który zna formy i poprawny sposób ich wykonywania. Księga 
przemian w klasycznym komentarzu przedstawia charakter li w następu-
jący sposób: 

O ile reguły ceremonii [li] biorą swój początek w Niebie, o tyle ich ruch dociera 
do Ziemi. Występują one we wszystkich sprawach (życia). Zmieniają się wraz 
z porami roku, zgadzają się z kolejami losu i położenia. Co się tyczy człowie-
ka, to służą one do pielęgnowania jego (natury). Praktykowane są przez ofi ary, 
wielkie czyny i postawę uprzejmości, w jedzeniu i piciu, w celebrowaniu wkła-
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dania czapki, małżeństwa, żałoby, ofi ar, łucznictwa, powożenia rydwanami, au-
diencji i przyjaznych poselstw24.

Xinzhong Yao zwraca uwagę na to, że dla konfucjanistów li ma wiele 
wymiarów, a w świecie ludzkim szczególnie ważne są wymiary religijny 
(tu, wykonując rytuały, podtrzymuje się więź z przodkami, ale i z ducho-
wymi mocami wszechświata), społeczny (tu dorasta się, stając się centrum 
relacji międzyludzkich, jak to określił w jednym ze swoich esejów fi lozo-
fi cznych Tu Wei-ming25) i psychologiczny: 

Sieć rytuału przyznaje każdemu wyjątkową pozycję w rodzinie, wspólnocie 
i społeczeństwie, co z kolei pozwala człowiekowi ocenić, co powinien, a czego 
nie powinien robić w określonej sytuacji oraz stosownie do tego kształtować 
swoje słowa i działania. Wierzy się, że jeśli każdy będzie działał zgodnie z li, to 
na świecie nastąpi ład i porządek, będzie on władany bez władania, rządzony 
bez rządzenia oraz porządkowany bez porządkowania. Psychologiczny wymiar 
li jest poniekąd zbliżony do harmonii występującej w muzyce, poezji i tańcu: 
sprawia on, że stosowanie się do reguł staje się doświadczeniem radosnym i nie 
ma nic wspólnego z monotonnym wykonywaniem obowiązków. Doświadczenie 
to uchodzi za niezbędne do doskonalenia własnego charakteru, jak również do 
hartowania i wyrażania uczuć z zachowaniem właściwej miary. Wcześni kon-
fucjaniści zajmowali się głównie zapisywaniem, przechowywaniem, modyfi -
kowaniem i redagowaniem starożytnej literatury, która w ogromnej części jest 
poświęcona li. Konfucjańscy mistrzowie i uczniowie tworzyli z tych zapisków 
podręczniki i stopniowo rozwijali systematyczne koncepcje natury, funkcji 
i wartości rozmaitych rytuałów26.

Spróbujmy teraz rozszyfrować sensy i zobaczyć, jak należałoby zacy-
towane słowa interpretować na sposób konfucjański. Zacznijmy od tego, 
że czytając przytoczone słowa Xinzhong Yao, zachodni czytelnik mógłby 
powziąć co najmniej dwa błędne przekonania: jedno dotyczące istotnej roli 
teorii w rytuałach, drugie – charakteru owych „podręczników” ceremonii. 
Jeżeli chodzi o teorię ceremonii, to Konfucjusz w sposób jednoznaczny był 
przekonany o tym, iż będziemy tu mieli do czynienia z przedsięwzięciem 
tak skomplikowanym i trudnym, że zwieńczenie go sukcesem wymagałoby 
kwalifi kacji, jakie być może spełniali jedynie mityczni założyciele cywi-
lizacji chińskiej: „Ktoś poprosił Konfucjusza o wyjaśnienie obrzędu Ti. 
Mistrz odparł: Nie wiem nic o tym. Kto by ten obrzęd wyjaśnić umiał, ten 
nie miałby z rządzeniem światem większej trudności niż ze spojrzeniem 
na to. – I pokazał swoją dłoń27”. Dlatego z powodów praktycznych – roz-

24 Cytat za: Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 193.
25 Tu Wei-ming, Humanity and Self-Cultivation: Essays in Confucian Thought, Asian Hu-

manities Press, Berkeley 1979.
26 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 193.
27 Dialogi konfucjańskie, 3/11, s. 50–51.



UŻYTECZNA ELEGANCJA RODU ZHOU 101

sądnie bowiem jest wziąć pod uwagę skończoność możliwości dostępnych 
w zwyczajnych warunkach przeciętnym ludziom – radził, by nie zaczynać 
od teorii.

Konfucjusz, reformując regulacje jego własnych czasów, w poszukiwa-
niu wzorów kultury zwrócił się do tradycji panującego w jego księstwie 
rodu Zhou. A właściwie, ponieważ uważał, że żyje w okresie schyłkowym 
ich panowania, zwrócił się do starożytnych korzeni owego rodu, do jego 
wielkich przodków z czasów największej ich świetności. Podziwiał i kochał 
tę starożytność tak bardzo, że sam o sobie myślał – chyba jednak nazbyt 
skromnie, nawet biorąc pod uwagę to, że skromność była uznawana za jeden 
z wyznaczników szlachetnej postawy – tak: „Mistrz rzekł: Przekazuję jeno 
nauki starożytnych, lecz sam niczego nie tworzę. Ufam [xin] starożytności 
i miłuję ją”28. 

Dlaczego wybrał kulturę rodu Zhou? Powód jest prosty. Formy ceremo-
nialnego zachowania wyznaczają sposób bycia ludzi dobrze wychowanych, 
czyli eleganckich – w zachowaniu, ubiorze, lekturach. Członkowie dynastii 
Zhou słynęli ze swej elegancji. I właśnie z tego powodu formy, będące 
nawiązaniem do tej doskonałej elegancji, jaką charakteryzowało się zacho-
wanie najznamienitszych przedstawicieli podziwianego przez Konfucjusza 
rodu, będą wyznaczały standardy artystycznej praktyki. Bez realizacji tych 
ideałów nie będzie możliwe rozwijanie i kształtowanie się w człowieku 
specyfi cznej wrażliwości estetycznej, a mianowicie „smaku literatury”, 
którego nabierają wszystkie dzieła uczonych konfucjańskich. 

W tym miejscu natrafi amy jednak na problem prawomocności owego 
wyboru. Jakie są kryteria elegancji? Kto określa, co jest eleganckie, a co 
nie? Otóż, jak się nietrudno domyśleć, ponieważ materia elegancji jest tak 
subtelna, tak niemożliwa do jednoznacznego, obiektywnego określenia, 
które mogłoby posłużyć za jej „miarę”, więc ocena wymaga mistrza. To 
ważny powód, dla którego mistrzowie są niezbędnie potrzebni. Elegancja, 
by mogła być rozpoznana, wymaga dojrzałości, wymaga rozwiniętego 
„smaku”. Tu wszystko jest kwestią „smaku”, a ten bierze się tylko i wyłącz-
nie z wieloletniego obcowania z arcydziełami sztuki, czyli z możliwości 
dorastania w otoczeniu żywej obecności form kultury tworzonej przez 
ludzi dobrze wychowanych. Ocena zawsze będzie należała do arbitrów 
smaku. Bez ich istnienia same wzory elegancji nie przetrwają. Konfu-
cjusz był pewien, że jego własnym przeznaczeniem, najgłębszym sensem 
jego życiowych wysiłków jest stanie się arbitrem smaku elegancji rodu 
Zhou. Zdawał sobie sprawę z tego, że bez tych, którzy mogą nazywać 
i wskazywać wzory elegancji, one same się nie obronią. Z tej pewności 

28 Dialogi konfucjańskie, 7/1, s. 77.
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misji czerpał siłę wytrwałości i odwagę: „W K’uang, znalazłszy się w nie-
bezpieczeństwie, Mistrz powiedział: Czyż nie we mnie od śmierci króla 
Wena [wybitnego przedstawiciela dynastii Zhou] spoczywa kultura [wen] 
starożytnych? Gdyby Niebiosa pragnęły jej zguby, nie powierzyłyby jej 
mnie. Jeśli zaś Niebiosa zguby jej nie pragną, to cóż mogą mnie uczynić 
mieszkańcy K’uangu?”29.

Ceremonie i muzyka łącznie traktowane były przez niego jako podstawa 
i źródło wszystkich pozostałych sztuk. Niezwykle trafnie ich wzajemne 
powiązanie przedstawił Antonio S. Cua:

[…] Li jako rytualna poprawność może promować przesadną wagę przywią-
zywaną do strony formalnej i skostnienie wynikające z ujednolicenia wyko-
nywanych rytuałów, stąd może separować ludzi od siebie i alienować. Nawet 
wtedy, gdy zrozumiałe jest ich powiązanie z ideałem humanitarności, rytualna 
poprawność może często dawać efekt tworzenia barier między ludźmi, utrud-
niając możliwość tworzenia się osobistych relacji między ludźmi. […] W tym 
kontekście humanitarność (ren), rzec można, jest zbliżona do muzyki, a spra-
wiedliwość (yi) do li. Podczas gdy muzyka sama z siebie nie rozwiązuje napię-
cia emocjonalnego [tworzonego między innymi przez ceremonie], to wspiera 
nastrój wzajemnego emocjonalnego zaangażowania, co jest w zgodzie z oczeki-
waniem pełnego znaczenia życia moralnego30.

Jeśli chodzi o ewolucję stylów ceremonii, to ich formy związane były 
z kolejnymi dynastiami. Konfucjusz mówił o ceremoniach Zhou jako o naj-
wyższej formie stylu, będącej wprost szlachetnym nawiązaniem do stylu 
ceremonii „starożytnych mędrców”: „Dynastia Zhou przestrzega nakazów 
dwóch minionych dynastii. Jakże piękne są te nakazy! Ja zaś postępuję 
wedle nakazów dynastii Zhou”31. W środkowym fragmencie (郁郁乎文
哉!) mistrz dosłownie mówi o niezwykłym bogactwie i elegancji kultury 
(wen 文) dynastii Zhou. 

Konfucjusz, jako arbiter smaku, dopuszcza ewolucję danej formy cere-
monialnej, ale tylko w jednym przypadku, gdy ma to mocne uzasadnienie 
praktyczne:

Konopna czapka jest tą, jakiej wymaga obyczaj [li]. Dziś nosi się czapki jedwab-
ne. Są one trwalsze, więc i ja ulegam powszechności tego obyczaju. Złożenie 
pokłonu władcy przed wejściem na stopnie tronu jest tym, czego wymaga oby-
czaj. Dziś czynią go, wszedłszy na stopnie. Jest to uwłaczające, ja więc składam 
pokłon u stóp tronu, chociaż w tym naruszam powszechny obyczaj32. 

29 Dialogi konfucjańskie, 9/5, s. 93.
30 Antonio S. Cua, Human Nature, s. 72.
31 Dialogi konfucjańskie. 
32 Dialogi konfucjańskie, 9/3, s. 92–93.
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I przy innej okazji:

Tsy-kung zamierzał znieść obowiązek dostarczania na dwór książęcy owiec 
składanych przodkom w ofi erze o nowiu. Mistrz powiedział: O, Tsy-kungu! Ty 
kochasz owce, ja zaś miłuję ów obrzęd [li]!33

Idąc w tym względzie za mistrzem, późniejsi konfucjaniści byli tymi, 
którzy będąc arbitrami smaku, ustanawiali ceremonie, czyli opracowywali 
formy dla różnych sytuacji życia społecznego, bowiem wierzyli, że im wię-
cej będzie okazji do ćwiczenia się, tym państwo będzie lepszym miejscem 
dla ludzi. Miało to swój wymiar zewnętrzny – profi laktyka społecznego 
pokoju – i wewnętrzny – rozwijanie talentów, wzmacnianie i kształtowanie 
charakteru, które wspomagano przez wytrwałe ćwiczenie się w cnotach 
konfucjańskich. Uczeni konfucjańscy starali się naśladować w tym swego 
mistrza, który: „…nauczał przede wszystkim czterech rzeczy: właściwej 
postawy, właściwego postępowania, wierności [zhong] i szczerości [xin]”34. 
Dwie pierwsze wyznaczały standardy elegancji nawiązujące do szyku 
przedstawicieli rodu Zhou. Określenie „właściwa postawa” i „właściwe 
postępowanie” nie ma charakteru etycznego. Chodzi o zewnętrzny kształt 
elegancji. Dwie następne to dwie spośród przedstawionych w rozdziale 
drugim cnót konfucjańskich. 

Diagram, który ten związek obrazuje, ma postać dwubiegunowej cało-
ści. Dwa przeciwstawne sobie bieguny owej całości wyznaczane są z jednej 
strony przez zewnętrzny kształt elegancji, z drugiej – przez wewnętrzną 
kwalifi kację moralną, duchową. Uczucie wstydu, które to uczucie interna-
lizuje, jak to już było powiedziane, zewnętrzność formy w osobisty pro-
gram rozwoju, który wiedzie ku radości. Xinzhong Yao określił to mianem 
„wymiaru psychologicznego” ceremonii.

pełnia (cheng 成): radość

中
źródło (yuan 源): wstyd

To połączenie elegancji formy z duchową kwalifi kacją moralną jest 
bardzo charakterystyczne: „Mistrz powiedział: Czyż człowiek pozbawiony 

33 Dialogi konfucjańskie, 3/17, s. 52.
34 Dialogi konfucjańskie, 7/24, s. 82.

forma, czyli sztuka treść, czyli cnota
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cnoty humanitarności [żen] może dokonywać obrzędów [li]? Czyż człowiek 
pozbawiony cnoty humanitarności [żen] może wykonywać muzykę[ jue]?”35. 
Jak już o tym mówiliśmy, formy sztuki są puste, ich treścią jest dojrzałość 
człowieka, który je uprawia.

Co to znaczy w konfucjanizmie, że formy sztuki same z siebie, nic nie 
znaczą? Oznacza to, że nie niosą one żadnego uniwersalnego przesłania, 
które miałoby swe źródło w jakiejś innej, idealnej rzeczywistości, oraz to, 
że wprawdzie jako wzór są drobiazgowo i niezwykle starannie opracowy-
wane w odniesieniu do kształtu zachowania; do sekwencji ruchów, które się 
na daną formę składają. To jest to, co jest przedmiotem obserwacji i oceny 
przez innych. Jest tym, co zewnętrzne. Ale równocześnie to, co zewnętrzne, 
jest takie, jakie jest, ponieważ ten, kto wykonuje formę, czyli na przykład 
się elegancko kłania na powitanie, jest duchowo tym, kim właśnie jest, na 
tym etapie swojego rozwoju, na jakim obecnie się znajduje. Czyli forma 
kultury swój zewnętrzny kształt uzyskuje w całości jako zależny od dojrza-
łości konkretnego wykonawcy – w konkretnym momencie, w konkretnych 
okolicznościach wykonania. To jest sztuka odbywająca się w czasie, dyna-
miczna, wykonywana ze świadomością „przedstawiania”, „ukazywania” 
czegoś. Czego? Czyjejś kwalifi kacji duchowej, dojrzałości, umiejętności, 
czyli w terminologii konfucjańskiej – cnoty (de 德). I to ona jest „treścią” 
danego wykonania, danego dzieła sztuki. Na marginesie zauważmy, że na 
przykład elegancki ruch ręki podnoszącej pałeczkami niewielki kęs potrawy 
do ust jest takim właśnie niepowtarzalnym dziełem sztuki. Ulotnym, jak 
każdy performans, lecz w wykonaniu mistrza arbitra szyku ma bezsprzecz-
nie artystyczny charakter – charakter dzieła sztuki właśnie. Gdy w części 
poświęconej kaligrafi i będziemy badać, co wyznacza kształt w dziele sztu-
ki, powrócimy do tego spostrzeżenia raz jeszcze i postaramy się zrozumieć 
je tak, by stało się mniej zaskakujące (egzotyczne), a bardziej takie, jakie 
jawi się ono przedstawicielom chińskiej kultury, czyli – oczywiste.

Inną niezwykle charakterystyczną cechą sztuki ceremonii jest jej po-
wszechność. Ponieważ miała ona w gruncie rzeczy w pewnym sensie edu-
kować każdego człowieka, który ją uprawia, starano się o to, by jej formy 
były powszechnie dostępne. Co to oznaczało w tym przypadku? Starano 
się stworzyć jak najwięcej okazji do czynnego obcowania ze sztuką cere-
monii, czyli opracowywano formy elegancji dla właściwie każdej sytuacji 
praktycznej codziennego życia. Jest w Dialogach konfucjańskich taki ustęp, 
w którym Konfucjusz poucza uczniów: „Jeśli szlachetny [kun-tsy], jedząc, 
nie stara się jeno nasycić, a w domostwie swym nie szuka tylko spokoju, 
jeśli jest baczny w czynach i uważny w słowach, jeśli usiłuje być blisko 

35 Dialogi konfucjańskie, 3/3, s. 48.
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cnotliwych [tao] i pozwala im sobą powodować, to można powiedzieć, że 
miłuje on mądrość [hüe]”36. 

Pomysł na powszechną „dostępność” sztuki, kultury wysokiej w tym 
właśnie przekonaniu ma swoje korzenie. W przekonaniu, że człowiek „szla-
chetny [kun-tsy] nie jest jako zwykłe narzędzie”37. Nie jest jedynie, jak 
byśmy powiedzieli, „zwykłym zjadaczem chleba”. Dlatego Konfucjusz, 
i za nim jego następcy, jako specjaliści od sztuki, potrafi li „dopisać” ce-
remonialną formę do każdego właściwie zajęcia, do każdej okoliczności 
codziennego życia. Można kłaniać się na widok ojca, brata, przyjaciela 
czy władcy nie tylko po to, by się przywitać. To zdarzenie może stać się 
performansem, zdarzeniem estetycznym o walorach ćwiczenia duchowego. 
Jeżeli dla powitań są opracowane ceremonialne formy, w których mówi 
się, jak powinien wyglądać ukłon w każdej z tych okoliczności, tzn. jak 
głęboki jest elegancki ukłon i z użyciem jakich ruchów i w jakiej kolejności 
wykonanych, to wtedy codzienna okoliczność spotkania staje się okazją 
do ćwiczenia się w formie sztuki. Jak wiele takich okoliczności można 
opracować? 

Konfucjańscy specjaliści pokazali, że właściwie nieograniczenie wiele. 
Każda prosta czynność może być wykonywana z uwagi na jej użyteczność 
„zwyczajną” i „artystyczną”. Pierwsza pozwala przeżyć, druga – uwzniośla, 
kształtuje ducha i charakter, rozwija i pozwala zrealizować się w pełni, jako 
człowiek szlachetny ( junzi), kulturalny, tzn. dobrze wychowany (wenren), 
i wreszcie jako człowiek ducha (shen): pełny, dojrzały, doskonały, czyli 
mądry (sheng). Xinzhong Yao tak wskazuje miejsce, jakie zajmuje sztuka 
obyczaju w konfucjańskiej wizji: „Konfucjusz nauczał, że aby być »czło-
wiekiem doskonałym«, nie wystarczy być mądrym, odważnym i zręcznym, 
lecz trzeba też rozwijać talenty, poznając rytuał / etykietę i muzykę (Lunyu, 
14/12). Konfucjusz rozszerzył tradycyjne rozumienie rytuału, nadając mu 
bardziej wszechstronne zastosowanie i czyniąc go fundamentem drogi 
życia”38.

Jak bardzo fundamentalne było to usytuowanie ceremonii w całym 
fi lozofi cznym obrazie rzeczywistości świata ludzkich spraw? W Wielkiej 
nauce (Daxue), czyli w księdze napisanej przez ucznia Konfucjusza, Ziyue 
(505–436 r. p.n.e.), która początkowo stanowiła część Księgi ceremonii 
(Liji), czytamy: „Wszyscy – od Syna Nieba po zwykłych ludzi – wszy-
scy oni musieli swoje własne dojrzewanie (xinshen) uważać za korzeń, za 
podstawę. I nie zdarzyło się jeszcze by, gdy korzenie są zaniedbane, to, co 

36 Dialogi konfucjańskie, 1/14, s. 40.
37 Dialogi konfucjańskie, 2/12, s. 44.
38 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 211.
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z nich wyrośnie, było uporządkowane”39. Księga wzywa do tego, by ludzie 
dojrzali, chcący „ukazać światu swą cnotę” poprzez politykę, wprowadzali 
porządek we własnych rodach, księstwach, cesarstwie i ostatecznie w całym 
świecie. W centrum tego przedsięwzięcia stawia się jednak własną drogę 
ku dojrzałości, a tę wyznacza ni mniej ni więcej tylko dobre wychowanie, 
na które składają się formy Sześciu Sztuk. W centrum polityki i porządku 
społecznego jest czynne uprawianie sztuki, ćwiczenie się w jej formach. 

Ci, którzy poszli drogą wyznaczoną przez Konfucjusza, uznawali tę 
konieczność uprawiania sztuki i jej wielowymiarowy charakter za coś 
oczywistego, sprawdzonego przez pokolenia tych, którzy uprawiali sztu-
ki konfucjańskie przed nimi, za coś ożywiane w ich codziennej własnej 
praktyce. Xunzi był jednym z tych kontynuatorów, którzy szczególnie 
ugruntowali ów pogląd. Xinzhong Yao tak zwięźle podsumowuje jego 
wkład w pojmowanie miejsca i charakteru sztuk, w tym sztuki ceremonii 
w cywilizacji chińskiej: 

Zdaniem Xunziego, kształcenie powinno się zaczynać od recytowania ksiąg kla-
sycznych, a kończyć na czytaniu Księgi obyczaju [inaczej można ten tytuł prze-
tłumaczyć jako Księga ceremonii], co ma na celu ukształtowanie najpierw uczo-
nego, a ostatecznie mędrca. […] W samodoskonaleniu dostrzega on [tzn. Xunzi] 
wielowymiarowy proces, który obejmuje kontrolowanie życiodajnego tchnienia 
(zhiqi 治气) pielęgnowanie życia (yangsheng), kształcenie charakteru (xiushen), 
umacnianie się w sobie (xiushen ziqiang) itd. Jeśli człowiek właściwie zaangażu-
je się w powyższe działania, to wyrobi sobie reputację dorównującą starożytnym 
królom-mędrcom. Xunzi podkreśla, że samodoskonalenie musi rządzić się zasa-
dami rytuału / etykiety i za wykładnik swego postępowania uznaje wierność, to 
„dobroczynny ład przenika każdy aspekt jego działania”. Jeśli zaś tak nie czy-
ni, to „jego działania stają się nierozumne i bezładne, spóźnione i niestaranne”. 
[…Xunzi] przekonuje, że skoro etykieta / rytuał i [cnota konfucjańska] prawość 
zostały stworzone przez mędrców jako wzorce ludzkiego postępowania, to edu-
kacja odgrywa główną rolę we wprowadzaniu ładu w państwie i przekształcaniu 
ludzkiej natury. […] W rozważaniach na temat nauki i samodoskonalenia Xunzi 
uwypukla swój pogląd na istotne znaczenie rytuału / etykiety40.

Jako pracę szczególnie ciekawą w omawianym przez nas kontekście 
można polecić książkę Paula R. Goldwina, w której badacz dokonał ob-
szernego przeglądu propozycji interpretacji fenomenu rytuału, z jakimi 
można się spotkać we współczesnych badaniach antropologicznych. I tak 
pytanie o to, jak rytuały „działają” i jakie mają zastosowania w ludzkich 
społecznościach, skierowało uwagę badaczy na koncepcję performatyw-
nych aktów mowy J.L. Austina, nazwanych przez niego aktami mowy 

39 Wielka nauka, tłum. A.I. Wójcik [w:] Filozofi a Wschodu, wybór tekstów, red. M. Kudel-
ska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 336.

40 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 82–83.
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illokucyjnymi. Wypowiedzi, za pomocą których nie chce się powiedzieć 
„czegoś” ani mówić o „czymś”, lecz zainicjować – poprzez formułę słow-
ną o formalnym charakterze, taką jak wypowiedzenie przez odpowiednią 
osobę słów: „Czynię Was mężem i żoną” – działanie lub nowy stan rzeczy. 
Jednak okazuje się, że owa koncepcja ma ograniczone znaczenia dla zro-
zumienia charakteru ceremonii: „Jakkolwiek istnieje powiązanie między 
rytuałem a wypowiedzią performatywną, to nie można powiedzieć, że 
rytuał składa się wyłącznie z aktów mowy. Wiele rytuałów to milczące 
gesty – pocałunek panny młodej, potrząsanie rąk po skończonej partii sza-
chów – które z pewnością mają jakieś znaczenie i są zatem takimi aktami 
komunikacji, lecz czynią to nie za pomocą medium mowy”41. Przyznając 
rację Goldwinowi, moim zdaniem nie warto tak szybko przekreślać idei 
„performatywności”, lecz raczej należałoby ją poszerzać, chociażby tak, 
jak robi to w swoich pracach Bruno Latour, który w swoich prowokacyj-
nych książkach42 bada między innymi performatywny charakter kultury. 
Jest ona dla niego sferą rzeczywistości ludzkiej – traktuje ją jak wytwór 
społecznej, wielorakiej aktywności, w której powstaje kultura jako sieć 
interakcji tych, którzy w niej uczestniczą. Jest to wizja dość podobna do 
fi lozofi i kultury reprezentowanej przez Xunziego, z którym dodatkowo 
Latoura łączy zamiłowanie do ostrej polemiki, choć z pewnością oddala 
sympatia do lewicującej polityki. Chiński fi lozof dodatkowo pokazuje, jak 
ludzie z jednej strony tworzą kulturę, a z drugiej – jak sami są przez nią 
„stwarzani” jako dobrzy, dojrzali, szlachetni, cywilizowani ludzie. 

Paul Goldwin zwraca również uwagę, że w przestrzeni fi lozofi i społecz-
no-politycznej ceremonie i rytuały konfucjańskie mają pewne cechy po-
zwalające na porównywanie ich z koncepcjami Hobbesa, Johna Rawlsa czy 
J.J. Rousseau, jednak jego zdaniem zawsze należy pamiętać, że „…każda 
teoria społeczna, która nie zawiera wymiaru kosmologicznego, ostatecznie 
będzie niekompatybilna z systemem Xunziego”43. Bowiem Xunzi w swojej 
koncepcji Mandatu Nieba, w której Niebo nie ma wprawdzie charakteru 
religijnego, osobowego Boga, zwraca uwagę na konieczność harmonizo-
wania rozwiązań ludzkich, konwencjonalnych (w znaczeniu pochodzenia 
od Przodków–Założycieli cywilizacji) form kultury, rytuałów i ceremonii 
z całością kosmiczną, z naturalną zmiennością świata. I ta ostatnia uwaga 
kieruje nas w stronę fenomenu religijności konfucjańskiej. Ta sfera cywi-

41 Paul Rakita Goldwin, Rituals of the Way…, s. 69.
42 Jego najbardziej znane dzieła to: Nous n’avons jamais été modernes: Essai d’anthropo-

logie symétrique (Nigdy nie byliśmy nowocześni, 1991), La vie de laboratorie (Życie laborato-
rium, wspólnie ze Steve’em Woolgarem, 1988), Les Microbes: Guerre et paix (Wojna i pokój 
mikrobów, 1984) oraz La science en action (Nauka w działaniu, 1989) czy Polityka natury, 
przetłumaczona w 2009 roku na język polski przez Agatę Czarnecką.

43 Paul Rakita Goldwin, Rituals of the Way…, s. 74.
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lizacji chińskiej okazuje się ważna dla zrozumienia kultury artystycznej 
uczonych nie tylko w planie pytania o genezę samych ceremonii. Nie chodzi 
jedynie o problem pochodzenia ceremonialnej elegancji przedstawicieli 
dynastii Zhou z rytuałów ofi arnych. Jak pisze Feng Youlan:

W konfucjanizmie li jest pojęciem o szerokim znaczeniu. Można je przetłu-
maczyć jako ceremonie, obrzędy bądź reguły życia społecznego. Niewątpliwie 
są one tym wszystkim, lecz w przedstawionym wyżej rozumowaniu [Xunzie-
go o potrzebie ustanawiania li przez mędrców] pojęcie to używane jest przede 
wszystkim w trzecim znaczeniu, w którym li spełniają funkcję regulacyjną. 
Regulują one zaspokajanie pragnień przez człowieka. Jednakże rozumiane jako 
ceremonie i obrzędy li spełniają inną funkcję, a mianowicie funkcję oczyszcze-
nia. W tym sensie li oczyszczają i uszlachetniają ludzkie uczucia. Xunzi wniósł 
wielki wkład również w wyjaśnianie li w tym znaczeniu44.

W następnym podrozdziale przyjrzymy się temu zagadnieniu oczysz-
czania ludzkiego ducha bardziej szczegółowo.

3.2.1.1. Sztuka ceremonii religijnych

Szczególnym rodzajem ceremonii były rytuały religijne, od których praw-
dopodobnie pochodzą wszystkie pozostałe. Na ich przykładzie raz jeszcze 
możemy prześledzić proces zrytualizowania się cywilizacji chińskiej, tym 
razem nie w dziedzinie „spokoju społecznego”, lecz religii. Xinzhong Yao 
w swej opublikowanej w 2000 roku książce, będącej wprowadzeniem do 
konfucjanizmu, tak podsumowuje długą historię kontrowersji dotyczącej 
pytania o to, czy konfucjanizm można zasadnie określać mianem religii:

Wielu współczesnych uczonych zachodnich unika wikłania się w jakiekolwiek 
pytania o religijną naturę konfucjanizmu, inni natomiast usiłują uzasadniać 
swoje poglądy. Lansowanym przez nich stanowiskom daleko jednak do zbież-
ności. Dla wygody ich opinie można zaklasyfi kować do dwóch grup. Pierwsza 
przychyla się do stanowiska skrajnie różnego od drugiej i usiłuje dowieść, że 
konfucjanizm jest i był religią. […] Wschodni adepci studiów konfucjańskich 
radzą sobie niewiele lepiej niż ich zachodni koledzy, choć podziały w ich szere-
gach mają inne podłoże niż na Zachodzie45.

Wiemy już z poprzedniego rozdziału, że najważniejszym problemem, 
który człowiek musi stale praktycznie rozwiązywać w swoim działaniu 
w codziennym życiu, jest znalezienie „właściwego miejsca” w hierarchii 
społecznej i ostatecznie w hierarchii poziomów kosmicznych. Takim wła-
ściwym miejscem człowieka w tej nauce jest być pośrodku: między Niebem 
a Ziemią, i harmonijnie współdziałać (tianren heyi 天人和一). Konfucjań-

44 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej…, s. 169.
45 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 41.
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ska nauka wymaga, by odnosić się z szacunkiem do tej „Trójcy” nazywanej 
„Trzema Siłami” (sancai 三才), to znaczy do Nieba (tian 天), Człowieka 
(ren人) i Ziemi (di地), nazywanych też „Trzema Kresami” (sanji三极). 
Konfucjańscy myśliciele określają od wieków, jakie formy zewnętrzne 
powinien ten szacunek przybierać w zależności od tego, w jakim kon-
tekście się pojawia. Inne zachowanie ceremonialne powinno wskazywać 
na szacunek wobec Nieba, inne wobec Ziemi, inne wobec ojca, starszego 
rodzeństwa, ministra czy władcy. I tyle, ponieważ co do swego ontycznego 
charakteru te formy ceremonialne się nie różnią. Sam szacunek, który jest 
esencją ceremonii religijnej, pojmowany jest jako cnota, czyli umiejętność, 
sprawność w budowaniu więzi. To jest to, co każdy człowiek ma z natury, 
i wytrwale ćwicząc się w tym, może rozwinąć aż do doskonałej formy 
reprezentowanej przez mędrców.

Następnym, obok ontycznej jedności człowieka i Nieba, przekonaniem 
równie ważnym jest przeniesienie akcentów z semantyki, czyli z zagadnień 
związanych z prawdą i poszukiwaniem znaczenia tego, co w kontekście 
duchowym (w tym religijnym) się ujawnia lub jest stanowione na rzecz 
kwestii pragmatycznych. Stąd rozróżnienie, które konfucjanizm postrzega 
w tym kontekście jako istotne, dotyczy ważnych kwestii formalnych i uty-
litarnych. I to właśnie te dwie kwestie okażą się najbardziej interesujące 
dla konfucjańskiej myśli religijnej. Kluczowa kwestia formalna sprowadza 
się mianowicie do tego, jaką formę powinno przyjąć zachowanie człowieka 
w czasie odpowiednim dla świętowania i – pragmatyczna – jak można się 
nią posłużyć, wykorzystać ją z korzyścią dla samoprzemiany, dla własnego 
dojrzewania i wsparcia w tym przedsięwzięciu innych. Dlatego najważniej-
szym pytaniem okaże się – podkreślmy to raz jeszcze – pytanie o to, co 
należy uważać za poprawne zachowanie w danej sytuacji ceremonialnej. 
Zalecenia Konfucjusza są w tej materii jasne: „tak, jakby byli obecni” (ru 
zai 如在): „Ofi ary duchom przodków składać należy tak, jakby duchy te 
były przy nich obecne. Ofi ary duchom opiekuńczym należy tak składać, 
jakby one były przy nich obecne. Mistrz powiedział: Gdybym sam miał nie 
być przy składaniu ofi ary mym przodkom, to byłoby to tak, jakby ofi ary tej 
w ogóle nie złożono”46 祭如在，祭神如神在。子曰：“吾不與祭，如不祭(Ji 
ru zai, ji shen rushen zai. Zi yue: Wu bu yu ji, ru bu ji).

Co ciekawe, w przytoczonym fragmencie mówi się o obecności duchów 
przodków, ale ową „obecność” podkreśla się nie ze względu na konieczność 
wiary w samo istnienie duchów po stronie tego, kto odprawia ceremonię. 
W konfucjanizmie wszystko jest sprawą osobistego zaangażowania: wy-
kształcenie, polityka, religia, fi lozofi a. Dlatego „jakby duchy były przy 

46 Dialogi konfucjańskie, 3.11., s. 51.
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tym obecne” oznacza zalecenie uważności i osobistego silnego zaanga-
żowania w to, co się robi: cokolwiek robisz, rób to uważnie i najlepiej jak 
potrafi sz, bo ostatecznie robisz to dla siebie samego. Taka motywacja dla 
sumiennego wykonania rytuałów może być dla nas zaskakująca. Przyj-
rzymy się tej motywacji szczegółowo w dalszej części, teraz podkreśl-
my jedynie, że w owym „jak gdyby były obecne” nie znajdziemy śladu 
konfucjańskiego odpowiednika zakładu Pascala47. Jest natomiast mocna 
wiara w dobroczynne działanie samodyscypliny w życiu człowieka jako 
istotnego elementu samoprzemiany, jakiej każdy – dojrzewając – podlega. 
Ważne jest tu to, czym ta „forma zachowania”, czyli ceremonia, rytuał 
się wypełniają. Człowiek dojrzały potrafi  zawsze i wszędzie postępować 
tak, by jego działanie wypływało z jego, jak mawiał Mencjusz, „dobrej 
natury”. Człowiek niedojrzały nie zawsze potrafi  sięgnąć do tej ontycznej 
podstawy, która w nim samym, według Mencjusza, jest. I częściej działa 
pod wpływem „mentalnych kalkulacji” i egoistycznych afektów. Jesz-
cze raz to podkreślmy – w konfucjanizmie nie ma mocnego powodu dla 
wprowadzania rozróżnienia na świeckie i religijne. Jednak raczej nikt nie 
twierdził, że cesarstwo chińskie było państwem wyznaniowym lub stricte 
świeckim. To jest nasze, zachodnie rozróżnienie, dla nas ważne i mające 
bogatą historię. Ale nie widać powodów do twierdzenia, że z konieczności 
w każdej wysoko rozwiniętej kulturze tak będzie. W Chinach wydaje się, że 
prawie nigdy tak nie było. Dla rozwoju chińskiej formy duchowości, w tym 
religijnej, kluczowy był czas, gdy po upadku dynastii Shang (1600?–1100? 
r. p.n.e.) i zastąpieniu jej przez dynastię Zhou (1100?–249 r. p.n.e.), znalazł 
się ktoś – a był nim właśnie Konfucjusz – kto nie tylko podziwiał kulturę 
nowych władców, ale i miał wielką wizję jej użytecznej roli dla ludzi. 

Właściwie wszyscy uznani badacze cywilizacji chińskiej zgodnie opi-
sują religijność czasów panowania dynastii Shang – i Julia Ching, i Patricia 
Buckley Ebrey, i Benjamin I. Schwartz czy Kwang-Chih Chang – jako 
bardziej nakierowaną na człowieka niż na to, co go przekracza, na Niebo, 
bogów i duchy. Ludzie zamieszkujący pierwotne państwo dynastii Shang 
oczywiście na różne sposoby próbowali sobie poradzić z tym, co ich prze-
kraczało, i zjednać sobie / wpłynąć na moce postrzegane przez nich jako 
potężniejsze od nich samych. Te sposoby nie były szczególnie inne niż 
w innych wielkich ówczesnych cywilizacjach – była magia, szamanizm 
i kości wróżebne. Taki sposób religijnego odnoszenia się człowieka do 
świata przetrwał w Chinach oczywiście do czasów nam współczesnych 

47 Czyli przekonania, że dla człowieka, dla jakości jego życia, lepiej jest założyć, że Bóg 
istnieje, niż że nie istnieje. Gdyby się okazało, że nie istnieje, nic nie tracimy, gdyby istniał, 
a my go odrzuciliśmy, to strata jest ogromna. Lub inaczej: wiara w Boga pomaga godnie żyć, 
a ateizm – nie.



UŻYTECZNA ELEGANCJA RODU ZHOU 111

pod postacią popularnej religijności ludowej. Ciekawe jest jednak to, że na 
terytorium późniejszego cesarstwa chińskiego dość wcześnie wykształciła 
się świadomość tego, że kultura religijna może być podzielona na „popu-
larną, niską i dla prostych ludzi” oraz na „wysoką”: 

W pojęciu starożytnych konfucjanistów istniały dwa rodzaje nauk. Te prze-
kazywane przez mędrców od pradawnych czasów są uznawane za szlachetne 
i prawowierne, skłaniające ludzi do dobroci, szczerości i dochowywania naboż-
ności synowskiej w stosunku do przodków i rodziców. Gdy nauki owe są znie-
kształcane i nadużywane, kojarzy się je z zabobonami, w tym z wiarą w cuda, 
nadzwyczajne moce, reinkarnację itp. Konfucjaniści owi wierzą, że szlachetny-
mi doktrynami są systemy wielkich mędrców, jak Konfucjusz, Laozi i Budda 
Śakjamuni, natomiast nauki zepsute są widoczne w ludowym taoizmie, ludo-
wym buddyzmie i kultach ludowych. Gdy „religia” jest utożsamiana z teoriami 
i praktykami tych drugich nauk, wzbudza szacunek niewielu uczonych48.

Ten pierwszy rodzaj nauk (oraz sam podział) za sprawą Konfucjusza 
związany został z cywilizacją następców Shangów, czyli kulturą władców 
dynastii Zhou. 

„Jak każdy z ludzi może siebie samego uczynić dobrym i szlachetnym 
człowiekiem?” – takie jest „religijne” pytanie, jakie postawił Konfucjusz, 
zastępując nim poprzednie, dotyczące tego, jak zyskać łaskawość bogów 
i duchów w zaświatach. Jako humanista szukał odpowiedzi blisko, w świe-
cie ludzi, ale zwracał się też ku temu, czego świat ludzkich spraw jest 
częścią, czyli ku Wielkiemu Kresowi (Taiji 大极), ku Wielkiej Jedności 
(Taiyi大一, Wielkiej Całości) świata, ku Dao (道) wreszcie. Jako myśliciel 
pragmatyczny szukał w doczesności i w tym, czym można się posłużyć, co 
może stanowić pomocne narzędzie. Wszystkie te poszukiwania skierowały 
go w jedną stronę. Rozwiązanie znalazł w sztuce (yi 艺), w tym szczegól-
nym kontekście, o jakim mówimy – w sztuce religijnych ceremonii. 

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na to, na co dotychczas badacze reli-
gijności chińskiej nie zwracali należytej uwagi, a co, moim zdaniem, jest 
kluczowe w poszukiwaniu specyfi ki chińskiej religijności. Mianowicie na 
fakt, że ceremonie religijne dla Konfucjusza miały głównie charakter for-
malno-estetyczny. Ważna, i dlatego niezwykle starannie opracowana, była 
zewnętrzna forma rytuałów, która w religijności takiej jak chrześcijańska 
ma znaczenie jedynie wtórne, właśnie zewnętrzne. W chrześcijaństwie 
pierwotna i najważniejsza jest wiara w istnienie Boga. Tymczasem tym, co 
sam Mistrz podkreślał w ceremoniach, to nie był ich wymiar „transcendent-
ny”, czyli zwracanie się poprzez nie do Nieba czy boga, którego za czasów 
panowania dynastii Shang określano mianem „Pan na Wysokości”, lecz była 

48 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 43.
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nim ich elegancka, wyszukana i staranie opracowana forma zewnętrzna. 
Forma zachowywania się w określonej sytuacji religijnej uroczystości. Na 
tym się skupiała znacząca część jego nauki. O Niebie, duchach, bogach 
mówił jedynie w kontekście tego, jak – z jakim zaangażowaniem – winno 
się odprawiać lub uczestniczyć w ceremonii religijnej. Zaangażowanie 
powinno być takie, jak gdyby bogowie i duchy przy tym były. Owo „jak 
gdyby” ma tu zasadnicze znaczenie. 

Konfucjusz radził: skupcie się na tym, na co macie realny wpływ, miast 
na poszukiwaniu skutecznych sposobów wpływania na to, co daleko i trud-
no poddaje się działalności ludzi. Nie stawiajcie na magię, stawiajcie na 
siebie i na to, co sami potrafi cie, a nie na to, co potrafi ą (lub twierdzą, że po-
trafi ą) specjaliści od kości wróżebnych, szamani i geomanci. Wpływajcie na 
siebie i przemieniajcie siebie samych ku szlachetności i dobru. Nie zajmujcie 
się wpływaniem na bogów i przeznaczenie (ming 命). U Mencjusza, który 
kontynuował nauki Konfucjusza, mamy już wręcz takie używanie kategorii 
losu, jakby była ona po prostu tylko określeniem dla tego wszystkiego, co 
nie jest zależne od woli i starań ludzkich. I więcej się w treści tej kategorii 
nie szuka – nic ponad zaznaczenie, że nie wszystko od ludzi zależy: 

Mencjusz rzekł: Jest sprawą naszej natury, że usta nasze pragną słodkiego sma-
ku, że nasze oczy pragną pięknych kolorów, że nasze uszy pragną przyjemnych 
dźwięków, że nasze nosy pragną woni pachnących i że nasze cztery kończyny 
pragną wygody. Lecz istnieje również i przeznaczenie (ming). Prawy człowiek 
nie mówi, że to jest tylko sprawą ludzkiej natury.

W relacji między ojcem i synem cnota humanitarności; cnota sprawiedliwości 
w relacji między władcą i ministrem; cnota obyczaju w relacji między gospodarzem 
i gościem; cnota mądrości w dobru, a mędrzec w relacji z Drogą Nieba – te są po-
dług przeznaczenia. Lecz istnieje jeszcze ludzka natura. Prawy człowiek nie mówi, 
że to jest tylko sprawą przeznaczenia [a nie jego wysiłku w ich trenowaniu]49.

Dlatego Konfucjusz pytał się swych słuchaczy: „Nie umiesz jeszcze 
ludziom służyć, jak możesz służyć duchom? […] Póki nie pojąłeś życia, jak 
możesz zrozumieć śmierć?”50. Na marginesie poczyńmy uwagę na temat 
tego, jak bardzo łatwo, z uwagi na oczywistość określania Konfucjusza 
mianem humanisty, dostrzec to odniesienie do świata ludzkich spraw, a jak 
trudno utrzymać się w tym w miarę konsekwentnie. Znakomity badacz, 
Benjamin Schwartz, tak pisze o owym konfucjuszowym zwróceniu się ku 
ludziom i ich sprawom:

Niezależnie od tego, w jakim świetle stwierdzenia te [wyżej przeze mnie przy-
toczone wypowiedzi z Dialogów konfucjańskich] stawiają poglądy Konfucjusza 
na temat duchów, niosą niedwuznaczne humanistyczne przesłanie, że człowiek 

49 Mengzi 7B:24, tłum. A.I. Wójcik [w:] Filozofi a Wschodu…, s. 355. 
50 Dialogi konfucjańskie, 11.11., s. 109.
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powinien przede wszystkim troszczyć się o sprawy żyjących ludzi. W innym 
miejscu Fan Chi słyszy; „Z szacunkiem odnosić się do duchów […], lecz się od 
nich trzymać z daleka”, lub, jak chcą inne przekłady, „trzymać je z daleka od 
siebie”. Niektórzy uważają, ze pierwsza część tego zalecenia odnosi się do zbyt 
poufałych, szamanistycznych relacji z duchami, albo że tylko odprawianie wła-
ściwych ceremonii powstrzymuje je od wyrządzania szkód. Duchy, same pod-
legając ogólniejszemu porządkowi rzeczy, będą postępować tak, jak powinny, 
jeżeli w relacjach z nimi główną rolę będą odgrywały odpowiednie rytuały li, 
które zarówno czynią jasnymi stosunki ludzi i duchów, jak i wyraźnie ukazują 
rozdział między nimi51. 

Jednak jeśli od poprawności wykonania rytuałów zależy wpływ, jaki ma 
się na duchy, to czym mianowicie to by się miało różnić od magii i magicz-
nego wpływu? Jeśli znamy formułę magiczną i towarzyszące ceremonii tań-
ce oraz poprawnie je wypowiadamy / wykonujemy, to „wpływamy”, ale to 
jest wpływ magiczny i nie na siebie samego, lecz na duchy! A Konfucjusz, 
moim zdaniem, miał inne przesłanie, i ten wcześniejszy, magiczny sposób 
nim zastąpił. W rytuałach, ceremoniach konfucjańskich „programowo” nie 
ma nic z tego rodzaju magii. 

Bowiem mamy tu bardzo ważne przełożenie akcentów z tego, co dale-
kie, tajemne i nieuchwytne, na to, co jest blisko, pod ręką i „w tym świecie 
pod Niebem” (shangtian 上天). Wprawdzie w myśli chińskiej wszystko, co 
rozpatrywane jest jako „zewnętrzne” (wai 外) będzie też miało swoją drugą 
stronę, dopełniającą tę pierwszą, „stronę wewnętrzną” (nei 内), jednak „we-
wnętrzną stroną” rytuałów religijnych nie jest ani moc magiczna szamana, 
ani ta „niebiańska”, do której się poprzez ich odprawianie zwracano. Jest 
nim coś zupełnie innego. Mianowicie, jest nią dojrzałość, szlachetność, 
duchowość człowieka, który rytuały odprawia. 

W mojej opinii konfucjanizm jest tak oryginalny, ponieważ jako religia 
de facto ma wszelkie cechy czegoś, co można by było określić mianem 
„sztuki ceremonii religijnych”. Proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi mi 
o sztukę religijną, ani o religię sztuki, lecz właśnie o sztukę ceremonii 
religijnych. Bowiem w takim samym sensie, w jakim mówi się o kaligra-
fi e, że potrafi  pięknie pisać, konfucjaniści mówią o sobie, że są mistrzami 
ceremonii religijnych – zarówno tych państwowych, jak i rodzinnych, oraz 
tych dla nich szczególnie ważnych, to jest ceremonii kultu Konfucjusza 
Doskonałego Mędrca i Starożytnego Nauczyciela, które prowadzą w świą-
tyniach konfucjańskich z okazji jego urodzin. Teza, którą chciałabym tu 
postawić, brzmi zatem: konfucjańska forma religijności ma wszelkie cechy 
sztuk konfucjańskich i poza ramy nakreślone przez tzw. sześć sztuk (liuyi 
六艺) nie wychodzi. 

51 Benjamin I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, s. 123.
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Xinzhong Yao w dwóch miejscach swych rozważań naprowadza czytel-
nika na to rozwiązanie, nigdzie jednak go nie nazywając i nie wyróżniając, 
jako zawierającego najistotniejszą różnicę. Moim zdaniem czyni tak właśnie 
dlatego, iż dla konfucjanisty, jakim jest, to oczywistość, którą ma się stale 
„z tyłu głowy”. Dlatego ją wymienia, ale nie ustawia w centrum swoich 
rozważań. Nie rozpoznaje bowiem, że dla znanych na Zachodzie religijności 
typu chrześcijańskiego czy judaistycznego to właśnie jest czymś, z czym się 
w takiej formie dotychczas nie spotykano. Zarazem, jak sądzę, właśnie tu 
tkwi zasadnicza trudność i najważniejsza swoista charakterystyka tej formy 
duchowości. Charakterystyka, która może nas przybliżyć do zrozumienia, 
dlaczego tak trudno jest tutaj poruszać się na ścieżkach prostych porów-
nań. Ale oddajmy głos samemu Yao, który w podrozdziale zatytułowanym 
Konfucjanizm jako kult (jiao) pisze tak:

W swej pierwotnej formie jiao jest piktogramem, na który składa się „ręka trzy-
mająca patyk” i „bijąca dziecko”. Późniejszą formę tego znaku (教) tworzą „na-
uczanie” (edukowanie) i „nabożność synowska”, co oznacza, że dziecko zostaje 
w rygorystyczny sposób ujęte w karby stosunku ojca do syna. Znaczenie to zosta-
ło rozciągnięte na doktryny przekazywane i upowszechniane przez daną grupę 
ludzi. Jiao implikuje także system sprawowania rytuałów, dyscypliny w postępo-
waniu i ufności w nauki założycieli tradycji i przekazu jiao. Z tego powodu okre-
ślenie rujiao oznacza kult postaci wykształconych bądź osób wyrobionych kultu-
ralnie, nieprzerwaną tradycję uczonych, którzy – idąc śladem Konfucjusza – brali 
udział w interpretowaniu i stosowaniu doktryn zgłębianych w pismach klasycz-
nych i akcentowali doniosłość oraz znaczenie rytuałów i ceremonii w realizacji 
swojego ideału. Ponieważ zabiegano, by konfucjanizm stał się ideologią państwo-
wą, poszanowanie i kult Konfucjusza stały się częścią państwowych praktyk reli-
gijnych. Konfucjusz otrzymał tytuł Doskonałego Mędrca i Starożytnego Nauczy-
ciela; z okazji jego urodzin w świątyniach ku jego czci odprawiano ceremonie 
religijne i inne obrzędy oraz składano ofi ary przed poświęconymi mu duchowymi 
tablicami. Wraz ze wzrostem statusu Konfucjusza i dogmatycznym stosowaniem 
jego nauk, stworzono dwa kolejne określenia konfucjanizmu. Kongjiao („kult 
Konfucjusza”) podkreśla, że nauka i osoba Konfucjusza zajmuje w owej trady-
cji miejsce centralne oraz uznaje, że konfucjanizm jako odrębna szkoła, wielka 
tradycja i doktryna ofi cjalna był propagowany, zgłębiany i interpretowany przez 
Konfucjusza; z kolei określenie lijiao („religia rytuału”) ujawnia nadmierny na-
cisk konfucjanizmu na li, zasady etykiety, rytuały, obrzędy i ceremonie52.

Konfucjanizm jest religią, której esencją jest nie akt wiary, lecz to, że 
się ją „tańczy”; że się ją uprawia, a nie wyznaje, ponieważ w jej centrum 
jest jedna z sześciu sztuk, a mianowicie sztuka ceremonii religijnych. Co 
to tak naprawdę znaczy? 

Po pierwsze, że styl jako taki jest wartością religijną, to znaczy również 
i religijną. Wróćmy do owego przełomu, jaki związany był z przejęciem 

52 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 30–31.
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władzy po Shangach przez dynastię Zhou. Edward Slingerland opisuje53, 
w jak trudnej sytuacji znaleźli się na początku swego panowania nowi 
władcy. W dziedzinie wierzeń religijnych otrzymali po poprzednikach, 
niejako w spadku, ceremonie religijne odprawiane ku czci boga zwane-
go „Panem na Wysokości” (Shangdi 上帝), który był traktowany przez 
ich poprzedników jak Wielki Przodek – założyciel dynastii. Jako taki, 
w ramach lineażu w obrębie władającej rodziny, wymagał lojalności od 
członków rodu Shang, ale i wzajemnie, to oni mogli liczyć z jego strony 
na lojalne wsparcie, pod warunkiem, że będą poprawnie wywiązywać się 
z obowiązków rytualnych – dodali do tego władcy Zhou. Bowiem Niebo 
(Tian 天), w które wierzyli nowi władcy, udziela swego poparcia, obdarza-
jąc Mandatem Nieba (Ming Tian 命天) tych, którzy się z tych obowiązków 
wywiązują. W ten sposób Zhou nie tylko włączyli boga Shangów we własne 
wierzenia, ale równocześnie dali wykładnię zmiany władzy (ostatni władcy 
z Dynastii Shang zaniedbywali swoje obowiązki rytualne), pozwalającą 
na sprawienie wrażenia, że nie ma tu w istocie radykalnego przerwania, 
lecz kontynuacja. Bowiem zdaniem Zhou, Shangowie utracili Mandat 
Nieba z powodu własnych zaniedbań i niedbalstwa. Zhou z kolei go uzy-
skali, ponieważ w tym względzie jedynie pragnęli ustanowić Wolę Nieba, 
miast realizacji egoistycznych pragnień władzy dla siebie samych. Jak 
zauważa Slingerland, równocześnie uznano, że w takiej sytuacji przejęcia 
władzy Niebo udziela również cnoty (de 德), czyli skuteczności działania 
takiej, iż owo przejęcie władzy mogło zostać określone w Księdze pieśni 
mianem „działania bez wysiłku”, „bez specjalnych starań” – po chińsku
wuwei (无为). 

Uczyńmy w tym miejscu dygresję na marginesie tego, co referuje Slin-
gerland. Zwróćmy uwagę na to, że do tego, o czym była mowa, nawiążą 
Konfucjusz i konfucjaniści czasów późniejszych, którzy rytuały wpraw-
dzie wywodzić będą ze sfery religijnej, ale nacisk położą na cnotę, która 
w najgłębszym sensie będzie wiązała się z Mandatem Nieba (Tianming 
天命). Równocześnie od Mencjusza ów Mandat Nieba będzie rozumiany 
jako znak koherencji, zgodności działań człowieka posiadającego „cnotę” 
z całością kosmiczną. Jawną oznaką owej koherencj będzie szczególna 
łatwość, z jaką taki człowiek przeprowadza swoje zamiary. Owa łatwość 
(yi 易) rozumiana będzie jako takie postępowanie, które było skuteczne, 
ale wykonane zostało bez szczególnych starań, bez wysiłku, jakby samo 
z siebie, jakby cała rzeczywistość wspierała w tym przypadku poczynania 
człowieka i dlatego nie pojawiły się przeszkody nie do przezwyciężenia. 

53 Edward Slingerland, Classical Confucianism (I): Confucius and the Lun-yu [w:] History 
of Chinese Philosophy, red. Bo Mou, Routledge, New York 2009, s. 111–112.
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Tymczasem wróćmy do Slingerlanda. Zmiana formy religijności miała 
jeszcze jeden ciekawy rys. Rytuały za czasów Shangów wykonywane były 
w specjalnych, wyjątkowych okazjach, rzec można: od święta. Ponieważ 
były formą ofi ary, ważne było w nich ich odpowiednio uroczyste odpra-
wienie / odśpiewanie, poprawność słów oraz najwyższa wartość użytych 
utensyliów, pokarmów i napojów. Tymczasem, jak zauważa Slingerland, 
rytuały rodu Zhou były bardziej „etykietą” niż wyjątkowym zdarzeniem 
ceremonialnym. Towarzyszyły ich codziennym czynnościom, tworząc 
pewien wyróżniony sposób ubierania się, gestykulacji, zachowań w sytu-
acjach ofi cjalnych: 

Dodatkowo poprawne wykonanie obowiązków rytualnych stawało się bardziej, 
z uwagi na to, że praktyki rytualne były akceptowane przez Niebo, wiązane z ko-
niecznością wykonania ich przez króla ze szczerością niż z zewnętrzną formą, 
którą się jedynie obserwuje. Zatem widzimy u Zhou początek zainteresowania 
wewnętrznym stanem umysłu – wymaganie, by czyjeś uczucia i myśli współgra-
ły z zewnętrznym zachowaniem – które stanie się podstawowym tematem w my-
śli konfucjańskiej. Odnosząc się do przywoływanej potrzeby szczerości w prak-
tyce rytualnej, mamy wzmiankę we wczesnych tekstach religijnych epoki Zhou 
o ideale, który później znany będzie jako wuwei (无为). Wuwei, które dosłownie 
znaczy „niedziałanie” czy „brak działania”, najlepiej może być przetłumaczone 
jako „działanie bez wysiłku”, ponieważ odnosi się nie do tego, co jest czy nie 
jest uczynione, lecz do stylu (manner), w jaki coś jest robione. Działanie jest 
wuwei, jeśli jest spontaniczne, nie uprzytamniane sobie i przy tym perfekcyjnie 
skuteczne. Działanie wuwei reprezentuje doskonałą harmonię między czyimiś 
wewnętrznymi predyspozycjami i zewnętrznym postępowaniem, i dlatego jest 
postrzegane przez podmiot jako działanie „bez wysiłku” i wolne od starań54.

I ta uwaga Edwarda Slingerlanda naprawdę otwiera nas na nowe spojrze-
nie na religijność konfucjańską. Bo jeśli by połączyć owo niezwykle intere-
sujące spostrzeżenie o wadze szczerości (xin 信) w ceremoniach z wiedzą, 
jaką mamy na temat rytuałów w Dialogach konfucjańskich, Księdze Men-
cjusza i Księdze Xunzi i ich powiązaniu z fi lozofi ą sześciu sztuk (liuyi 六
艺), otrzymujemy, moim zdaniem, naprawdę oryginalną formę duchowości 
i religijności55. Człowiek szlachetny i zarazem doskonały władca – jakim 
miał być król Wen, czyli założyciel dynastii Zhou – ma Mandat Nieba, ma 
cnotę władania i pozostaje w szczególnej relacji do Nieba i Ziemi. Jest Mę-

54 Ibidem, s. 112.
55 O powszechności i żywotności tej formy religijności niech zaświadczy uwaga, jaką 

poczynił jeden z największych uczonych konfucjańskich epoki, Song Cheng Hao (inaczej 
zwany Cheng Mingdao; 1032–1085), podczas jednej ze swych licznych wizyt w klasztorze 
chan: „Tutaj możemy zobaczyć klasyczne formy rytuałów, tak jak je praktykowano w trzech 
starożytnych dynastiach”. Cytat za: T. Suzuki Daisetz, Zen i kultura japońska, tłum. Beata 
Szymańska, Piotr Mróz, Anna Zalewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2009, s. 181. 
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drcem, jednym z Trzech (tzw. Trzech Sił), ponieważ potrafi  zająć / przyjąć 
najbardziej właściwą pozycję – pośrodku, między Niebem a Ziemią. 

Jednak nie jest mu to udzielane przez to, co ponad nim, czyli przez Nie-
bo, ani nie jest to wynikiem tego, że udało mu się posiąść wiedzę tajemną, 
znajomość magicznych formuł i zachowań. Jak mówi się w klasycznym 
komentarzu do Księgi przemian, osiąga to dzięki humanitarności: „Wielką 
potencją nieba i ziemi jest obdarzanie życiem. Wielkim skarbem świętego 
mędrca jest stanie na właściwym miejscu. Dzięki czemu ktoś może uchronić 
owo miejsce? Dzięki humanitarności. (天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。
何以守位曰仁 Tian di zhi da de yue sheng, sheng ren zhi da bao yue wei. 
He yi shou wei yue ren)56”57. Sama „humanitarność” jest cnotą konfucjań-
ską, czyli pewną umiejętnością o charakterze etycznym, w której można 
się ćwiczyć – osobiście, z pełnym zaangażowaniem – i wyćwiczyć. Nie 
jest wiedzą, którą można przejąć lub otrzymać od kogoś czy czegoś, co 
przekracza tak czy inaczej ludzką rzeczywistość. Konfucjusz podaje wa-
runki optymalizujące ów „trening cnót”, jak już to wiemy, w dużej mierze 
sprowadzają się one do zalecenia nauki i ćwiczenia się w sześciu sztukach. 
Jedna z nich to sztuka ceremonii / rytuałów / etykiety. W takim kontek-
ście, myślę, łatwiej jest zrozumieć odpowiedź japońskiego buddysty zen 
na pytanie o teologię buddyjską, którą przytacza Ruth Benedict w swojej 
książce Chryzantema i miecz. Ów buddysta, po namyśle, z wahaniem, miał 
stwierdzić, że gdy tak przygląda się chrześcijańskim teologom, to dochodzi 
do wniosku, że oni (buddyści zen) nie mają żadnej teologii: „My po prostu 
tańczymy”. Myślę, że bez przeinterpretowania indyjskiej nauki Buddy przez 
konfucjańsko-taoistyczne Chiny nie mogłoby powstać oryginalne nauczanie 
chanu / zenu idące w kierunku „użyteczności” form duchowych tak mocno 
zakorzenionych w sztuce i estetyce. Jak zauważa Benjamin I. Schwartz, 
referując nauki współczesnego Mencjuszowi Xunzi:

Czytając rozdziały Xunzi poświęcone li i muzyce, odnajdujemy głębokie we-
wnętrzne oddanie świętym obrzędom i muzyce, które, jak się wydaje, prowadzi 
go dalej niż należyte uznanie ich funkcji społecznej. […] W obliczu moistycz-
nych i legistycznych ataków wymierzonych w li i muzykę, Xunzi poetycko roz-
wodzi się nad „li, które służy życiu jako ozdoba naszych radości, a w chwili 
rozstania ze zmarłymi przyozdabia nasz smutek” [Xunzi Jijie rozdz. 19]. […] To 
właśnie w księdze Xunzi znajdujemy wyraźne stwierdzenie, że podczas gdy dla 
człowieka szlachetnego znaczenie obrzędów ofi arnych jest takie, bo taka jest 
„droga człowieka”, to dla zwykłych ludzi obejmuje ono również „przysługę dla 
duchów” [Xunzi Jijie rozdz. 19]. Nie znaczy to, że człowiek szlachetny traktuje 

56 W tym miejscu musimy odejść od tłumaczenia przytaczanego w przypisie poniżej, po-
nieważ znak ren 仁, użyty w takim kontekście, jaki wyznaczają nasze rozważania, nie wyma-
ga tego, by go nie tłumaczyć dosłownie, czyli jako „humanitarność”.

57 I-Cing Księga przemian…, s. 277.
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ofi ary po prostu jako narzędzie umożliwiające zachowanie porządku społecz-
nego. Uważa raczej, że numinotyczny czy też uświęcony element obrzędu tkwi 
w samym obrzędzie. Zarówno w wypadku ludzi szlachetnych, jak i zwykłych 
śmiertelników ofi ary mają skutek estetyczny, etyczny i duchowy, ponieważ na-
wet w wypadku ludzi z gminu obrzędy „doskonalą ich obyczaje (cheng su 成
俗)” [Xunzi Jijie rozdz. 19]58.

Należy mocno zaakcentować, że konfucjanizm jako religia ma swe 
źródło nie w akcie wiary, lecz w decyzji egzystencjalnej. Decyzji o wstą-
pieniu, podjęciu drogi samoprzemiany. To z kolei w niej zakorzeniona jest 
moc zawarta w ceremonii religijnej rozumianej na sposób konfucjańskich 
sześciu sztuk – w owej gotowości do wkroczenia na drogę dojrzewania ku 
pełni człowieczeństwa, pojawiającej się pod wpływem uczucia wstydu, któ-
re rodzi się w człowieku, popełniającym wykroczenie przeciwko formom 
dobrego wychowania czy elegancji mającym być wewnętrzną oznaką jego 
dojrzałości – to transformacja zewnętrznej formy zachowania we własny 
„program egzystencjalny”. 

Przypominając sobie, o co chodzi w ćwiczeniu się w sześciu sztukach, 
rozpoznajemy też właściwy kontekst, pozwalający poprawnie interpre-
tować dziedzinę religijności konfucjańskiej. Z pewnością nie wszystkie 
sztuki, nie wszystkie ceremonie są tak wzniosłe jak w przypadku rytuałów 
religijnych, ale ostatecznie okazuje się, że w konfucjanizmie nie ma – ze 
wzgldu na logikę tej wizji – powodów do traktowania kontekstu religijnego 
w ontycznie oraz etycznie odmienny sposób od wymogów etykiety, jak już 
o tym wspomnieliśmy przy okazji opisywania zmian dokonanych przez 
przedstawicieli dynastii Zhou. Przypomnijmy, że dla władców z tej dynastii 
ceremonie były rzeczywistością etykiety codziennych czynności. A etyka, 
która tak ważna jest w dziedzinie religijnej, nie została oparta na żadnym 
systemie o charakterze normatywnym, lecz powiązano ją z systemem ściśle 
formalnym i z kluczową rolą obowiązku, dla którego słowem kluczem bę-
dzie samodyscyplina. Samodyscyplina stanie się również synonimem tego, 
co będzie wyznaczało sferę religii jako takiej. Samo określenie „właściwa 
postawa” i „właściwe postępowanie”, z którym wiele razy spotykamy się 
w tekstach kanonu ksiąg klasycznych, nie ma charakteru normatywne-
go. Chodzi o zewnętrzny kształt elegancji, ponieważ nie ma możliwości 
dokonania zapisu treści składających się na prawo moralne w formie ko-
deksu, możliwości ujęcia ich w jakimkolwiek języku59. Neokonfucjaniści 
na przestrzeni siedmiu wieków (X–XVII) jeszcze mocniej sformułują tę 
wizję, w której źródłem prawa (wiedzy) moralnego będzie umysł (serce / 

58 Benjamin I. Schwartz, Starożytna myśl chińska…, s. 306.
59 Bardzo ciekawe byłoby porównanie tej wizji z etyką konfucjańską, z którą konfucja-

nizm ma wiele wspólnego.
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intelekt) człowieka, czyli „dobro natury ludzkiej”, „szczerość”, „moralna 
doskonałość, dojrzałość”, wreszcie w najbardziej wysublimowanym syste-
mie stworzonym przez Wang Yangminga – liangzhi (良知) („dobra wiedza” 
czy „wiedza dobra”) jako ostateczna podstawa działań i istnienia rzeczy-
wistości zróżnicowanego świata. To połączenie elegancji formy z duchową 
kwalifi kacją moralną jest bardzo charakterystyczne: „Mistrz powiedział: 
czyż człowiek pozbawiony cnoty humanitarności [żen] może dokonywać 
obrzędów [li]? Czyż człowiek pozbawiony cnoty humanitarności [żen] może 
wykonywać muzykę [ jue]?”60 Jak już o tym wspomniałam, formy sztuki są 
puste; ich treścią jest dojrzałość człowieka, który je uprawia.

Xinzhong Yao tak wskazuje miejsce, jakie zajmuje sztuka obyczaju 
w konfucjańskiej wizji: „Konfucjusz nauczał, że aby być »człowiekiem do-
skonałym«, nie wystarczy być mądrym, odważnym i zręcznym, lecz trzeba 
też rozwijać talenty, poznając rytuał / etykietę i muzykę (Lunyu, 14/12). 
Konfucjusz rozszerzył tradycyjne rozumienie rytuału, nadając mu bardziej 
wszechstronne zastosowanie i czyniąc go fundamentem drogi życia”61. Zaś 
Tu Wei-ming, jeden z największych współczesnych autorytetów w dziedzi-
nie konfucjańskiej religijności, przedstawił to w następujący sposób: 

Dla nas [konfucjanistów] być aktywnym pociąga za sobą ostateczną transfor-
mację, musimy podjąć świadomą decyzję, aby tak czynić. Stąd być religijnym 
jest równoznaczne z uczeniem się tego, jak być w pełni człowiekiem. Nie jeste-
śmy religijni przez pomyłkę lub dlatego, że nie mieliśmy wyboru. Nie jest to 
z konieczności przeciwne idei homo religiosus, która to idea jest ontologicznym 
twierdzeniem dotyczącym natury ludzkiej. Z natury jesteśmy religijni, ale, aby 
zainicjować proces naszej ostatecznej samo-transformacji, konieczne jest pod-
jęcie decyzji egzystencjalnej62. 

Na sposób konfucjański podkreśla się bowiem, że wszystko jest kwestią 
osobistych starań i wysiłków. Decyzja egzystencjalna: „wstępuję na drogę 
starożytnych mędrców” jest to decyzja, jak pisze Tu Wei-ming, zwrócenia 
się ku „prawdziwemu ja”, a odwrócenia się od ego. W terminologii Men-
cjusza to pierwsze jest związane z rozpoznaniem „wielkiego ciała” (taiti 大
体) w nas samych. To drugie to „małe ciało” (xiaoti 小体), czyli zachowania 
związane na przykład z pożywieniem, seksem. Oznacza to poszukiwanie 
i studiowanie najlepszych „przekazów dao”, podjęcie treningu cnót i upra-
wianie sztuk konfucjańskich. Podkreśla się również w tej nauce, że taka 
decyzja egzystencjalna nie jest podejmowana raz na zawsze – to dyna-
miczny proces samospełnienia się, w którym wciąż na nowo, jak mówi Tu 

60 Dialogi konfucjańskie, 3/3, s. 48.
61 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 211.
62 Tu Wei-ming, Centrality and Commonality. An Essay on Confucian Religiousness, State 

University of New York Press, New York 1989, s. 116.



120 FILOZOFICZNE PODSTAWY SZTUKI KRĘGU KONFUCJAŃSKIEGO

Wei-ming, trzeba się „konfi rmować”, utwierdzać i umacniać w trwającej 
całe życie praktyce. Potrzebne są tu zarówno własne chęci, jak i dobre 
wzory i zdolni mistrzowie. 

Po trzecie, religia jest wyznaczona przez konfucjańską cnotę szacunku. 
W pierwszej kolejności jest to szacunek dla tradycji, następnie dla mistrzów, 
ludzi ducha, szacownych przodków i bogów. Zwróćmy uwagę na fakt, że 
sam szacunek nie jest tu pojmowany w pierwszej kolejności jako odniesiony 
do kogoś i czegoś, lecz jako wyznaczający sposób traktowania zadania czy 
obowiązku wobec przodków, Nieba, duchów. Ponownie podkreślmy to. 
Chodzi o swoistą jedność tego, co zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne, czyli 
stylowego, eleganckiego zachowania ze „szczerością serca”. Wyjaśnijmy 
rzecz pokrótce. Sposób, w jaki należy odprawiać ceremonie religijne, jak 
już o tym wspominaliśmy, ma odzwierciedlać się w zachowaniu należy-
tej staranności – „…tak, jakby duchy przy tym były obecne…” – powie 
Konfucjusz. Przy czym, wbrew naszym oczekiwaniom wykształconym na 
problematyce mszy świętej w chrześcijaństwie, nacisk jest tutaj położony 
nie na owo „tak, jakby”, lecz na styl, na sam sposób wykonywania zadania. 
Najistotniejsze jest zachowanie staranności w sposobie, w jaki odprawia 
się ceremonię. Ponieważ sama ceremonia ma charakter sztuki, to, tak jak 
w sztuce kaligrafi i czy w muzyce, jedyną drogą jest wytrwały i staranny 
trening. Ćwicząc rękę trzymającą pędzelek czy uderzającą w struny cytry, 
ponad wagą wiary w natchnienie i zsyłającego je boga jest samo ćwiczenie. 
Stąd w konfucjanizmie pytanie zadawane przez badaczy religii o to, czy ten, 
kto odprawia ceremonie ku czci Przodków na Ołtarzu Przodków wierzy 
w to, że w tabliczkach z ich imionami jest (i w jakim sensie) obecny duch 
zmarłego, generalnie wprawia w zakłopotanie. Konfucjaniści nie wiedzą, 
jak na nie odpowiedzieć, ponieważ to nie jest istotne pytanie, i co ważne 
dla ich pragmatycznego nastawienia – nie wiadomo, czy i jak można by 
skutecznie znaleźć na nie odpowiedź. Konfucjusz wskazuje pytanie klu-
czowe, a brzmi ono następująco – „…czym nie zaniedbał?”. Niedbalstwo 
jest wyrazem braku szacunku, które wskazuje na niedojrzałość tego, kto 
ceremonię odprawia. I tyle, lub aż tyle, jakby powiedział Konfucjusz. 

* * *

Właściwie trudno przedstawiać w pracy takiej jak ta historię stylów w cere-
moniach. Nie tylko ze względu na fakt, że wiele jest tu zawarte w obrazie, 
a niewiele w samych słowach. Dla czytelnika chińskiego (do Rewolucji 
Kulturalnej) czytanie podręczników ceremonii, kodeksów savoir-vivre mia-
ło jakieś znaczenie, ponieważ od młodych lat miał on okazję obserwować 
ich żywe wzory. Wokół niego byli ludzie, którzy tę sztukę uprawiali, więc 
miał on stale okazję trafi ać na „dzieła sztuki” mniej lub bardziej wybitne. 
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Zachodni czytelnik nie ma wielu okazji do obserwowania konfucjańskich 
ceremonii. Może w jakimś nowoczesnym, multimedialnym muzeum mo-
gło by to być w większym stopniu dostępne – ale takie muzeum jeszcze 
nie powstało. Zatem naszą próbę historycznego przeglądu rozwoju form 
ceremonii w tym miejscu należy uznać za niemożliwą do przeprowadzenia 
i na tym zakończyć. Na szczęście dla zachodniego czytelnika inne formy 
sztuki konfucjańskiego kręgu ludzi wykształconych doczekały się wydań 
albumowych i muzeów, stąd pamiętając, że według Konfucjusza ceremonie 
i muzyka są pierwsze i najważniejsze, przejdziemy dalej: poprzez muzykę 
do kaligrafi i.

3.2.2. Muzyka

JeeLoo Liu zwraca uwagę na to, że w kulturze chińskiej kategoria „muzy-
ka” „…obejmuje zarówno recytowanie pięknej poezji, jak i grę na instru-
mentach muzycznych”63. Jednym z formalnych kryteriów sztuki konfucjań-
skiej, jakie ma spełniać dobra poezja, jest wymóg takiego komponowania 
tekstu, by możliwe było wykonywanie go w sposób, w jaki wykonuje się 
muzykę. Mieczysław J. Künstler twierdzi, że „jest pewne, że wszelka poezja 
epoki archaicznej, podobnie jak i poezja późniejsza, była przeznaczona 
do melorecytacji lub wręcz do śpiewu, a nie do recytacji. To właśnie było 
jej silnym wyróżnikiem w opinii Chińczyków, dla których coś, co choć 
rymowane i rytmiczne, lecz nie przeznaczone do melorecytacji poezją eo 
ipso nie jest”64.

Muzyka, oczywiście, ściśle wiąże się z instrumentami, jakie w danej 
kulturze są dostępne, i z rodzajami dźwięków, jakie z owych instrumentów 
po ich nastrojeniu można wydobyć, aby zagrać utwór muzyczny. Historycy 
przyjmują, że już w czasach Zachodniej Dynastii Zhou (1122–772 r. p.n.e.) 
w Chinach znano i posługiwano się dwunastotonową skalą chromatyczną, 
którą można porównać ze skalą półtonową w muzyce zachodniej. Rów-
nież w tych zamierzchłych czasach miała powstać chińska pentatonika, 
porównywalna z pięcioma pełnymi tonami muzyki zachodniej. Pentatonikę 
uzupełniały dwa tony pośredniczące. Kombinacja pentatoniki ze skalą 
dwunastotonową, ponieważ 

…każda z pięciu czy siedmiu wysokości względnych mogła rozpoczynać gamę 
i mogła być w jednej z dwunastu wysokości podstawowych, co daje sześćdzie-
siąt tonacji przy gamie pięcionutowej i osiemdziesiąt cztery tonacje przy gamie 

63  JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 18.
64  M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Ossolineum, Wrocław 1994, s. 100.
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siedmionutowej (5 x 12 i 7 x 12). Mowa tu jednak o możliwościach jedynie teo-
retycznych, bo w praktyce nigdy nie stosowano tych wszystkich sześćdziesięciu 
czy osiemdziesięciu czterech tonacji. […] W większości epok używano tylko 
dziewięciu tonacji, nazywanych „dziewięć gong”…65. 

Równie starożytny rodowód ma tzw. osiem brzmień, czyli klasyfi kacja 
określająca dźwięki wydawane przez instrumenty muzyczne w zależności 
od materiału, z którego były wykonane:

Tradycyjnych osiem brzmień to dźwięki wydawane przez metal, z którego 
wyrabiano dzwony czy talerze; kamień, z którego powstawały litofony; glinę 
służącą do wyrobu okaryn; skórę, z której wyrabiano bębny; jedwab służący 
do produkcji strun cytry; drewno do wyrobu instrumentów perkusyjnych […]; 
tykwę kalebasy służącą jako pudło rezonansowe organków ustnych; bambus 
stosowany do wyrobu różnego rodzaju fl etów: poprzecznych, prostych, prostych 
z ustnikiem, a także obojów bez czary głosowej66.

Mimo takiej różnorodności instrumentów w muzyce uczonych wykorzy-
stywano głównie fl et, lutnię oraz nade wszystko siedmiostrunową cytrę, 
która z czasem stała się kwintesencją dobrego smaku i szlachetności kultury 
muzycznej elit konfucjańskich. 

W słowach nie da się oczywiście przekazać tego, jak brzmi „muzyka 
uczonych”. Czytelnika musimy w tym względzie odesłać do zbiorów nagrań. 
Ale duża część tego, co składa się na formy muzyki, daje się przywołać 
słowami. Bowiem podobnie, jak to miało miejsce w przypadku wszystkich 
innych sztuk omawianego przez nas kręgu kulturowego, dziełem sztuki 
było tu również zachowanie, styl życia i postawa największych twórców. 
Spośród wielu „utworów” tego rodzaju przytoczmy kilka niezwykle wy-
soko cenionych przez koneserów tej sztuki za „smak literatury”, jaki daje 
się w nich usłyszeć (wysmakować?).

Uczeni tworzący muzykę i ją wykonujący byli głęboko przekonani 
o jedności świata, o tym, że rytmy muzyki i rytmy wszechświata są tego 
samego rodzaju czy też mają ten sam charakter. Jedna ze słynnych anegdot 
muzycznych odwołuje się do tej zależności (współzależności?). Esencjalny 
opis znajdziemy ponownie u Pimpaneau: 

[Słynny uczony] Yu Boya, siedząc w łodzi, grał na cytrze guqin. Obok przysta-
nął pewien drwal i słuchał. Początkowo uczony sądził, że prosty człowiek nie 
potrafi  zrozumieć jego muzyki. Jednakże drwal, chcąc pokazać, że nie jest byle 
jakim słuchaczem, zaczął wyjaśniać pochodzenie instrumentu, na którym grał 
Yu Boya. Pewnego razu – mówił – cesarz Fuxi, wiedząc, że feniks, król ptaków, 

65 Bardzo szczegółowy opis zagadnień związanych z określaniem tonacji i gam znaleźć 
można w kompendium wiedzy o kulturze Chin, jakim jest książka J. Pimpaneau Chiny – kultu-
ra i tradycje, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2001, cytat: s. 226–227.

66 J. Pimpaneau, Chiny…, s. 227.
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odpoczywa tylko na drzewach wuyong (łac. Sterculia platanifolis), uznał, że 
natura tego drzewa musi być wyjątkowa i zdolna do wydobycia wspaniałych 
dźwięków. Nakazał więc ściąć jedno z drzew, liczące 33 stopy wysokości, i po-
dzielić je na trzy części, odpowiadające niebu, ziemi i człowiekowi. Najwyższa 
część wydawała po uderzeniu dźwięk zbyt ostry, część najniższa – zbyt po-
ważny, natomiast z części środkowej wydobywał się dźwięk doskonały. Fuxi 
umieścił kłodę w wodzie na siedemdziesiąt dwa dni, co odpowiadało liczbie 
przemian w roku według podziału na siedemdziesiąt dwa hou. Następnie, wy-
bierając odpowiedni dzień, powierzył ją zdolnemu rzemieślnikowi Liu Ziai, 
by z niej ukształtował odpowiedni instrument muzyczny. Gdy okazało się, że 
zbudowany instrument wygrywa muzykę niebiańską, nazwano go rajską cytrą 
nieśmiertelnych (yaoqin). […] W okresach wielkich mrozów, wielkich upałów, 
wielkich wiatrów, wielkich deszczy, gwałtownych grzmotów i ogromnych śnie-
gów (okresów roku słonecznego) gra na cytrze była zabroniona, podobnie jak 
podczas pogrzebów, a także z akompaniamentem innych instrumentów, kiedy 
odczuwało się niepokój, kiedy nie było się zdrowym czy też stosownie ubra-
nym, jeśli nie zapaliło się trociczek. Osiem zalet tego instrumentu to: dźwięk 
czysty i wysoki, naturalny, dyskretny i wyrafi nowany, mogący wyrazić smutek 
lub entuzjazm, spokojny i przeciągły.

Yu Boya, zaskoczony muzyczną wiedzą drwala, przypomniał mu historię 
opisaną w Dialogach konfucjańskich (Lunyu). Otóż kiedy Konfucjusz grał na 
swojej cytrze, jego uczeń Yan Hui ze zdumieniem odkrył w jego sposobie gry 
pragnienie zabijania. Konfucjusz odpowiedział: „Kiedy zacząłem grać na cytrze, 
pojawił się kot polujący na mysz. Miałem nadzieję, że ją złapie, a obawiałem się, 
że mu umknie. Ta intencja zabicia zjawiła się w drewnie i strunach instrumen-
tu”. Tak więc ten, kto rzeczywiście zna się na muzyce, potrafi  odgadnąć z niej 
myśli grającego. Yu Boya zagrał następnie utwór i poprosił drwala, by powie-
dział, o czym myślał podczas gry. Drwal orzekł, że muzyk myślał o wysokich 
górach. Wtedy Yu Boya uznał, że drwal odkrył jego myśli jedynie przypadkiem, 
i zagrał inny utwór. Drwal stwierdził, że tym razem myślał o płynącej wodzie. 
Yu Boya odkrył, że ma do czynienia z wielkim znawcą muzyki, i zaprzyjaźnił 
się z nim. Jakiś czas później powrócił w to samo miejsce, ale dowiedział się, że 
drwal zmarł. Wtedy uczony rozbił swą cytrę o kamień, mówiąc: „Nie ma już ni-
kogo, kto zrozumiałby moją muzykę. Teraz, kiedy jest ona martwa, nie mam, po 
co grać”. Dwa słynne utwory na siedmiostrunową cytrę, zatytułowane Gaoshan 
liushui (Wysokie góry i płynąca woda), są właśnie tymi, które – jak głosi legenda 
– Yu Boya skomponował w celu przeegzaminowania drwala67.

Jedność z całością świata, którą ma odzwierciedlać idealna muzyka 
uczonych, miała również wymiar komunikacji człowieka z Niebem. Czło-
wiek pomiędzy Niebem i Ziemią słucha (przypomnijmy sobie element ucha 
w znaku sheng – mędrzec). Aby mógł „usłyszeć” świat, potrzebuje wycisze-
nia umysłu, harmonii uczuć. Używane w rytuałach religijnych instrumenty 
i wykonywana na nich muzyka harmonizowały umysł, ale i komunikowały 
ludzi z światem jako całością kosmiczną. Jak zauważył Kenneth DeWoskin 

67 Ibidem, s. 230–232.
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w swoim studium na temat dawnej muzyki chińskiej, z takim podejściem 
mamy do czynienia powszechnie w starożytnych kulturach. W Chinach 
właściwie panowała powszechna zgoda co do tego, 

…że w muzyce, w jej brzmieniu i uporządkowanych dźwiękach, jest coś nie-
codziennego, czego nie da się przekazać w zwykłej rozmowie. Aspekty muzy-
ki, których nie sposób opisać słowami, dotyczą jej funkcjonowania zarówno 
w pozaludzkim, jak i ludzkim kontekście. Tam, gdzie muzyka jest kojarzona 
z wymiarami niedostępnymi dla człowieka, przejmuje nieco z ich tajemniczo-
ści. Gdy zaś postrzega się ją w kontekście ogólnoludzkim, tak jak czyni to więk-
szość rozważań estetycznych, twierdzi się, że muzyka nie funkcjonuje na płasz-
czyźnie racjonalnej, a jej wpływ na umysł ludzki jest nader tajemniczy68.

W tym sensie pewne rodzaje muzyki, podobnie jak ceremonie, miały 
charakter „użytecznej” (yong 用) elegancji czy też ogólniej formy kultury 
(wen 文). W oczach Konfucjusza muzyka była niezwykle znaczącą częścią 
świata. Dlatego Xunzi, idąc za przykładem Mistrza, pisał, „…że muzyka 
wnika w to, co jest jednością, aby ustanowić harmonię; dobiera rzeczy, aby 
ozdobić dyscyplinę [Małgorzata Religa zwraca uwagę na to, że tym samym 
znakiem jie (节) oznacza się rytm w muzyce i dyscyplinę]; łączy melodie, aby 
utworzyły piękną formę (wen 文) i dzięki temu pozwala prawidłowo podążać 
za jednym Dao i wprowadzać ład wśród dziesięciu tysięcy rzeczy”69.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku ceremonii, wykonywanie 
muzyki „ukazywało cnotę” tego, który ją wykonywał; „Mistrz grał kiedyś 
w Wei na dźwięczących kamieniach. Człowiek jakiś, dźwigający kosz na 
plecach, przechodził koło jego domostwa i powiedział: Jakaż gorycz w tej 
muzyce! – Po chwili dodał: Jednak trąci prostactwem dźwięczący w niej 
upór. Skoro nikt go nie docenia, niech zaprzestanie starań. […] Mistrz rzekł: 
Doprawdy, bezwzględny jest sąd tego człowieka. Dla takich ludzi nie ma 
nic trudnego”70.

To „ukazywanie cnoty” dotyczyło również tego, który słuchał, był po-
ruszonym przez muzykę jej odbiorcą – odpowiednio wyrobionym, wy-
kształconym, takim, który potrafi  poddać się pobudzeniu z niej płynącemu. 
Konfucjusz wierzył jednak tak bardzo w siłę eleganckiej muzyki, w jej 
moc harmonizowania ludzkich umysłów (intelektu i serca), przenikania 
w duszę; wierzył, że tej sile poddają się wszyscy ludzie, nawet ci mniej 
wyrobieni i ci prawie w ogóle niewyrobieni, ponieważ muzyka apeluje 
do naturalnych, ludzkich uczuć (renqing 人情). Muzyka wprawia duszę 
w radosny nastrój.

68 Kenneth DeWoskin, Dawna chińska muzyka a pochodzenie terminologii estetycznej 
[w:] Estetyka chińska. Antologia, s. 67.

69 Xunzi, rozdz. 20, tłum. Małgorzata Religa [w:] Estetyka chińska. Antologia, s. 56.
70 Dialogi konfucjańskie, 14.42., s. 147–148.
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3.2.2.1. Xunzi „O muzyce”

Pierwszy traktat estetyczny w omawianych przez nas czasach sprzed dynastii 
Han dotyczył właśnie muzyki. „Otóż muzyka jest tym samym, co radość…” – 
powie Xunzi, i w uznaniu wagi tej sztuki i radości rodzącej się w duszach ludzi 
wykonujących lub słuchających muzyki poświęci jej cały rozdział 20 Xunzi 
(Księga Xunzi), który być może pierwotnie był samodzielnym traktatem. Oma-
wia w nim muzykę jako ściśle związaną z emocjami, uczuciami człowieka. 
Widzi w niej przede wszystkim użyteczne narzędzie, które może być pomocne 
zarówno w sprawnym rządzeniu państwem, jak i w kształtowaniu umiejętno-
ści społecznego życia, budowania związków wspólnotowych – to na zewnątrz; 
oraz w samorozwoju, w doskonaleniu się poprzez harmonizowanie uczuć, i co 
za tym idzie, w dojrzewaniu duchowej rzeczywistości człowieka. 

To właśnie Xunzi, broniąc nauki Konfucjusza przed atakami Moziego 
(479–381 r. p.n.e.), dookreślił wizję muzyki jako niezwykłego narzędzia 
wychowawczego. Tym samym nadał klasyczny kształt przyszłej estetyce 
chińskiej, idąc w tym względzie za domniemanymi przez niego rozważa-
niami poświęconymi muzyce, które wchodziły w skład starożytnej księgi 
z epoki dynastii Zhou, jaką była zaginiona Księga muzyki. Jakie są według 
Xunziego najważniejsze cechy, które powinny charakteryzować muzykę 
jako jedną z sześciu sztuk?

Po pierwsze, muzyka jest przez Xunziego przedstawiana jako to, co 
dopełnia ceremonie. Obie tworzą parę przeciwieństw. Ceremonie są sztuką 
zewnętrzną (wai 外), a muzyka – wewnętrzną (nei 内), jak to zostanie okre-
ślone później w czasach dynastii Han. Co się kryje za tymi określeniami? 
Rytuały wpływają na to, co zewnętrzne, i poprzez to, co zewnętrzne. Kształ-
tują poprawne formy zachowania i wyznaczają zewnętrzne kształty, które 
są jak gdyby – poprzez nacisk płynący ze strony kulturalnego otoczenia 
– nauczane z zewnątrz. Muzyka apeluje wprost do uczuć. Poprawna muzyka 
to inne określenie dla siły, z jaką niektóre rodzaje muzyki przenikają wprost 
do serc słuchaczy, przenikają je tak, że ludzie nie mogą się jej nie poddać. 

I tu Xunzi zwraca uwagę na fakt, że ważną cechą muzyki jest to, iż 
porusza słuchaczy, pobudzając ich nie wprost: „Po czym poznać sens mu-
zyki? Odpowiadam: oczy nie patrzą na nich samych, uszy nie słuchają ich 
samych, a jednak w porządku podnoszą i pochylają głowy, nachylają się 
i prostują, kroczą do przodu i do tyłu, ich ruchy są szybkie i wolne, i w tym 
wszystkim jest dyscyplina i stateczność. Wykorzystują wszystkie siły i ko-
ści, aby dopasować się do rytmów dzwonów i bębnów, i nie ma w tym nic 
buntowniczego ani nieposłusznego. Gdy wielu to praktykuje, wówczas 
znaczenie nawarstwia się i staje się coraz pełniejsze”71.

71 Xunzi, rozdz. 20…, s. 60
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Xunzi w tym opisie sensu muzyki nawiązuje do Konfucjusza, który jest 
bohaterem następującej anegdoty. Pewien władca w rozmowie z Konfucjuszem 
usiłował wybadać, co Mistrz sądzi o używaniu radykalnych środków w celu 
zaprowadzenia porządku społecznego. W odpowiedzi Konfucjusz posłużył 
się metaforą, która później stała się jednym z najczęściej przywoływanych 
znaków rozpoznawczych jego nauki: „Konfucjusz odrzekł: Czemu w swoich 
rządach, Panie, miałbyś uciekać się do zabijania? Wszak gdy Ty sam będziesz 
pragnął dobra, także i lud Twój stanie się dobry. Bowiem człowiek szlachetny 
( junzi 君子) jest jak wiatr, a prosty lud (xiaoren 小人) jest jako trawa. Jak może 
się nie ugiąć trawa, gdy nad nią wiatr wieje?”72. Jak wiatr oddziaływać miała 
cnota władcy i jak wiatr przenikała umysły poddanych wybierana przez niego 
muzyka w taki sposób, że – jak napisze Xunzi – „…rytm i melodia mogły 
poruszać dobro w sercu człowieka i nie dopuścić do złych uczuć […]. A zatem 
gdy muzyka wykonywana jest w świątyni przodków, gdy wspólnie słuchają 
jej władca i ministrowie, rządzący i rządzeni, wtedy między wszystkimi 
panuje harmonia i szacunek. Gdy w prywatnych pokojach wspólnie słuchają 
muzyki ojciec i synowie, starsi i młodsi bracia, wtedy między wszystkimi jest 
harmonia i miłość. Gdy we wsiach i klanach razem słuchają muzyki dorośli 
i młodzi, wtedy panuje wśród nich harmonia i zgoda”73. 

Bowiem muzyka dopełnia ceremonie w taki sposób, że łączy to, co za 
pomocą różnorodnych form rytualnych zachowań jest wyróżniane jako „to, 
oto” i oddzielone od tego, czym nie jest. Muzyka pierwotnie towarzyszyła 
ceremoniom religijnym, w których każdy ich uczestnik musiał znać swoje 
miejsce, funkcje i czynności, jakie mu owo miejsce wyznaczało na mocy 
szacunku wobec tradycji i ludzi należących do jego własnego kręgu rodzin-
nego czy społecznego. Trzeba więc było znać granice, jakie forma nakłada 
na zachowanie, i ich nie przekraczać. Natomiast muzyka przenikała całość 
ceremonii. Budziła szlachetne uczucia i napełniała serca uczestników ra-
dością. Radość ich jednoczyła, podczas gdy uczycie szacunku nakazywało 
określone, odpowiednie zachowanie. 

Xunzi w swym traktacie dobitnie stwierdza: „Muzyka łączy [ludzi] 
w tym, co jest im wspólne, rytuał dzieli [ich] w tym, co jest dla nich od-
mienne”74 乐合同，礼別異 (yue he tong, li bie yi). Dlatego muzyka, według 
Xunzego, jest koniecznym dopełnieniem ceremonii. Jak zauważa współ-
czesny komentator, Antonio S. Cua:

…Li jako rytualna poprawność może promować przesadną wagę przykładaną 
do strony formalnej i skostnienie wynikające z ujednolicenia wykonywanych 
ceremonii, które oddziela ludzi od siebie i alienuje. Rytualna poprawność, na-

72 Dialogi konfucjańskie 12/19, s. 123.
73 Xunzi, rozdz. 20…, s. 56.
74 Xunzi, rozdz. 20…, s. 59.



UŻYTECZNA ELEGANCJA RODU ZHOU 127

wet wtedy, gdy jest brane pod uwagę jej powiązanie z ideałem humanitarności, 
może często dawać efekt tworzenia się barier między ludźmi, utrudniając tym 
samym tworzenie się osobistych relacji między ludźmi. […] W tym kontekście 
muzyka, rzec można, zbliża się do humanitarności (ren), a li do sprawiedliwości 
(yi). Podczas gdy muzyka sama z siebie nie rozwiązuje emocjonalnego napięcia, 
które wzrasta w danej osobie [pod wpływem ceremoni], to wspiera nastrój wza-
jemnego refl eksyjnego zainteresowania i wzajemnego emocjonalnego zaanga-
żowania, co jest zgodne z oczekiwaniem pełnego znaczenia życia moralnego75.

Bowiem zauważmy, że radość ma tu specjalne, zupełnie wyjątkowe, 
podobnie jak poczucie wstydu w przypadku sztuki ceremonii, znaczenie. 
Ma głęboko fi lozofi czny charakter. Xunzi zauważa, że ludzie „..nie mogą 
być pozbawieni radości”76. Dlaczego aż tak dobitnie o tym mówi? Wiąże 
się to ściśle z jego wizją człowieka jako twórcy kultury i tego, co w owej 
kulturze jest najważniejsze. Xunzi, inaczej niż Konfucjusz, nie określa 
specyfi ki bycia człowiekiem w odniesieniu do ideału, jaki można zreali-
zować, urzeczywistniając możliwości tkwiące w naturze ludzkiego cyklu 
rozwojowego. Trochę podobnie jak w starożytnej myśli greckiej, określa 
człowieka poprzez poszukiwanie tego, co wyróżnia go spośród zwierząt. 
Feng Youlan przytacza w tym miejscu następujący kapitalny fragment 
z rozdziału 5 Księgi Xunzi:

Człowiek jest człowiekiem nie dlatego, że ma dwie nogi i nie jest owłosiony […], 
ale dlatego, że zna różnice społeczne. Ptaki i zwierzęta mają ojców i potomstwo, 
ale nie znają miłości między ojcem i synem. Są wśród nich samce i samice, ale 
nie ma prawidłowej separacji między płciami. Droga Człowieka musi zawierać 
zróżnicowanie. Nie ma lepszej metody zróżnicowania niż różnice społeczne. 
Nic nie gwarantuje zachowania różnic społecznych lepiej niż li77. 

Antonio Cua zwraca uwagę na to, że ludzie na ogół nie potrafi ą po-
wściągać swych pragnień i miarkować swych uczuć oraz na możliwe kon-
sekwencje tego dla wspólnoty. Wyciąga stąd wnioski dotyczące roli muzyki 
według Xunziego. Feng Youlan akcentuje, że podstawą tworzenia kultury 
jest umiejętne wprowadzanie i utrwalanie zróżnicowania. Jedna i druga 
myśl jest w pismach Xunziego, który podkreśla, że i uczucia, i ceremonie 
wymagają muzyki:

Muzyka to jest harmonia, której nie można odmienić; rytuał to jest ład, którego 
nie można zmienić. Muzyka łączy i jednoczy, rytuał dzieli i różnicuje. Wspólna 
istota rytuału i muzyki zawiera się w ludzkim sercu. Sięganie do samego źródła 
i ostateczne wyczerpanie zmian to jest istota muzyki; ujawnianie szczerości i usu-
wanie fałszu to jest osnowa rytuału. […] Człowiek szlachetny rozumie muzykę 

75 Antonio S. Cua, Human Nature, Ritual, and History…, s. 72.
76 Księga Xunzi, rozdz. 20…, s. 55.
77 Feng Yuolan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej…, s. 168–169.
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(君子明乐 junzi ming yue), stąd bierze się jego cnota. [i w innym miejscu] Mu-
zyka to jest radość mędrców. Za jej pomocą można ulepszyć ludzkie serca, a po-
nieważ porusza człowieka głęboko, więc łatwo odmienia i cywilizuje obyczaje 
i zwyczaje. Dlatego dawni władcy kierowali ludźmi za pomocą muzyki i rytu-
ału, a lud był zgodny i spokojny78.

Zwróćmy uwagę na to, że mamy tu piękne i tak charakterystyczne 
dla kultury artystycznej uczonych konfucjańskich połączenie mądrości 
z radością i cnotą. Człowiek szlachetny rozumie muzykę, to rozumienie 
wspomaga jego doskonalenie się w cnotach i ostatecznie prowadzi go ku 
oświeceniu (ming 明). 

Xunzi znał Doktrynę środka, jedną z klasycznych ksiąg konfucjanizmu. 
Być może, gdy pisał te słowa, miał przed oczami ten akapit: „Gdy prawda 
(cheng) wydobywa się z twojego oświecenia (ming), nazywa się to naturą 
(xing). To, co nazywa się kształceniem ( jiao), jest twoim własnym oświe-
ceniem wydobywającym się z tej prawdy. Efektem prawdy jest oświece-
nie, oświecenia zaś prawda”79. Kto zatem ostatecznie zrozumiał muzykę 
jest jak ten, kto dotarł do samych źródeł rzeczywistości, do dao. Dlatego 
można powiedzieć, że cnota, którą posiadł, jest umiejętnością najwyższą, 
umiejętnością bycia mądrym człowiekiem. Stąd radość rodzącą się w du-
szy człowieka słuchającego muzyki można porównać do mądrości. Jak już 
o tym była mowa, poczucie wstydu, gdy rodzi się w sercu, wskazuje na 
drogę szlachetnego człowieka ( junzi 君子), radość – na mądrość. A raczej, 
jak był o tym przekonany Konfucjusz: poznasz człowieka po tym, w czym 
radość znajduje.

3.2.3. Kaligrafia

Następną spośród sześciu sztuk jest kaligrafi a. Według konfucjańskiej 
tradycji, jej początki sięgają czasów mitycznych twórców kultury, takich 
jak Fuxi czy Huangdi (Żółty Cesarz). Najstarsze zachowane zabytki pisma 
pochodzą z epok poprzedzających zjednoczenie Chin w pierwsze cesarstwo 
dynastii Qin. Z czasów starożytnej dynastii Shang (1500?–1066 r. p.n.e.) 
na kościach zwierzęcych i skorupach żółwi, które służyły do wróżenia, 
mamy napisy z pytaniami zadawanymi wróżbitom. Zostały one odnale-
zione w okolicach dawnej stolicy Shangów, w Anyang. Posłużyły za wzór 
dla kaligrafi i w stylu jiaguwen (甲骨文, pismo kość / skorupa). Do wzorów 
pisma z czasów przed pierwszym cesarzem Qin Shihuangdi nawiązuje też 

78 Księga Xunzi, rozdz. 20…, s. 58–59.
79 Doktryna Środka 21, tłum. A.I. Wójcik [w:] Filozofi a Wschodu…, s. 345.
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drugi styl kaligrafi czny, który opiera się na napisach zachowanych na na-
czyniach ofi arnych i innych wyrobach z brązu. Styl ten nazywa się jinwen 
(金文, pismo na metalu). Oba bywają w kaligrafi i określane mianem stylów 
starożytnych przodków guwen (古文). 

Ten styl ma bardzo charakterystyczny kształt znaków wynikający 
z charakteru używanych materiałów i związanej z nim techniki. Napisy 
były ryte w twardym materiale kości czy skorup lub form odlewniczych. 
Poszczególne znaki nie mają standardowych form, lecz występują w wie-
lu wariantowych zapisach. W kaligrafi i ten styl do dziś najczęściej jest 
wykorzystywany do grawerowania pieczęci osobistych artystów, którymi 
sygnują oni swe dzieła lub dzieła wchodzące w skład ich osobistych ko-
lekcji. Kaligrafi a z takim „ekslibrisem” sławnego kolekcjonera zyskuje 
dodatkowo na wartości. 

Pod koniec panowania dynastii Zhou, która zastąpiła dynastę Shang, 
pojawił się styl, który obwiązywał w państwie Qin aż do czasów zjedno-
czenia małych księstw w cesarstwo i który w wiekach późniejszych został 
określony mianem stylu „wielkopieczęciowego” (dazhuan shu, 大篆书). Po 
zjednoczeniu Chin w 221 r. p.n.e. i utworzeniu cesarstwa dynastii Qin poja-
wiają się kolejne sposoby pisania, a wraz z nimi kolejne style kaligrafi czne. 
Doradcami politycznymi na dworze Qin Shihuangdi byli przedstawiciele 
fi lozofi cznej szkoły prawniczej (Fajia, 法家). Jak na prawników przystało, 
mieli oni zamiłowanie do standaryzacji i za ich czasów po raz pierwszy 
ujednolicono tak różne, choć równie ważne zagadnienia, jak rozstaw kół 
w pojazdach i zapis znaków pisma. Jeden z legistycznych ministrów Li 
Si opracował wszechstronną standaryzację znaków pisma, określając dla 
każdego z nich następujące zasady:

1.  Każdy znak składa się z określonej ilości kresek. To określenie, z ilu 
i jakich kresek ma się składać każdy znak, zaowocowało potrzebą 
opracowywania pierwszego słownika i koniecznością powszechnego 
nauczania pisania zgodnego z nim.

2.  Kolejność pisania kresek dla danego znaku jest ściśle wyznaczona. 
Zostało to określone nie tylko ogólnie (najpierw górne kreski, potem 
dolne, oraz pisane od lewej strony do prawej), ale i szczegółowo: do-
kładnie podano kolejność w jakiej kreska następuje jedna po drugiej.

3.  Każdy znak powinien mieć harmonijnie zrównoważoną formę układu 
kresek, która to forma powinna wypełniać pole kwadratu.

Forma kaligrafi czna, która była odpowiedzią na reformę Li Si, została 
nazwana stylem „małopieczęciowym” (xiaozhuan shu, 小篆书). Styl mało-
pieczęciowy swój kształt zawdzięcza nie tylko standaryzacji, ale i nowym 
materiałom pisarskim: pędzelek z włosia (legenda przypisuje wynalezienie 
pędzelka generałowi pierwszego cesarza, Meng Tianowi, ale być może ist-
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niał on już w czasach Walczących Królestw) i chłonny materiał, na którym 
się nim pisze, czyli początkowo jedwab, a od czasów dynastii Han właśnie 
wynaleziony papier. Tym wynalazkom styl małopieczęciowy zawdzięcza 
bardziej płynny i miękki charakter kresek w stosunku do twardego i raczej 
topornego charakteru stylów poprzednich. 

Pełną świadomość artystycznych walorów pisma chińskiego należy 
przypisać epoce następnej, to znaczy dynastii Han. Następuje wtedy wielki 
rozkwit kaligrafi i i powstanie oraz ukształtowanie się najbardziej popu-
larnych stylów, a także tych najtrudniejszych. Styl urzędowy (lishu, 隶书) 
powstawał jako artystyczna transformacja pisma, którym posługiwali się 
urzędnicy cesarscy. Jego wynalazek tradycja przypisuje czasom poprzed-
niej dynastii Qin. Generał Cheng Miao (246–207 r. p.n.e.) miał narazić się 
na niełaskę pierwszego cesarza Qin i został wtrącony do więzienia. Tam 
opracował 3 tys. form znaków, które okazały się bardziej użyteczne dla 
celów urzędniczych niż formy małopieczęciowe. W uznaniu zasług gene-
rał został zrehabilitowany i przywrócony do łask. Wydaje się jednak, że 
dopiero w okresie rządów dynastii Han biurokracja feudalna zyskała fak-
tycznie ogromne znaczenie i została uformowana, z czasem coraz bardziej 
się rozbudowując. Pisano dużo pism „w sprawie”, stąd ważna była łatwość 
odczytywania znaków. I tak standardem stawał się bardzo przejrzysty styl, 
z wyraźnie zaznaczonymi kreskami, pisanymi osobno, w uporządkowanych 
kolumnach, w których każdy znak miał swoje miejsce w szeregu i nie zlewał 
się z sąsiednimi znakami. 

Z czasem z tego stylu, jako jego modyfi kacja, rozwinął się styl regularny 
(kaishu, 楷书), najbardziej popularny styl kaligrafi czny, od którego zaczyna 
się naukę tej sztuki. Znalazł on zastosowanie w eleganckich i uroczystych 
pismach ofi cjalnych oraz posłużył jako wzór dla znaków drukowanych. 
Trudno wskazać autora tej modyfi kacji. Na przestrzeni czterech wieków 
dzielących Dynastię Han od Tangów wielu kaligrafów zmierzało w kie-
runku owej eleganckiej, powściągliwej regularności, jaka charakteryzuje 
ten styl. Pośród nich był legendarny Wang Xizhi, uznawany przez konfu-
cjańskich uczonych za największego kaligrafa chińskiego wszech czasów. 
Wielu największych artystów czasów późniejszych ćwiczyło się w tym 
stylu, ustanawiając kolejne cenne jego odmiany. 

Zupełnie inny charakter mają dwa następne style, w których dopuszcza 
się pisanie bez odrywania pędzla przy przechodzeniu do kolejnych kresek, 
w wyniku czego kreski zachodzą jedne na drugie. Badacze i historycy 
sztuki nie są zgodni co do tego, czy wyodrębnienie się tych nowych sty-
lów należy wiązać z ostatnimi dekadami panowania dynastii Han, czy też 
raczej z okresem późniejszym, być może nawet początkiem panowania 
dynastii Tang. Tradycja konfucjańska uznaje, że styl bieżący (xingshu, 行
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书) związany był z odręcznym, pośpiesznym sposobem pisania eleganc-
kich form stylu regularnego, choć nie uważa się tego stylu za taki, który 
wprost wyewoluował z kaishu. Raczej należy widzieć tę zależność między 
xingshu i kaishu jako zjawisko towarzyszące stylowi regularnemu. Można 
powiedzieć, że każdej odmianie stylu regularnego towarzyszy jakaś forma 
stylu bieżącego, gdy kaligraf nieco „przyspiesza” ruch pędzla, nadaje mu 
większą prędkość i zaczyna wtedy pisać niektóre kreski łącznie, podobnie 
jak dzieje się to w przypadku sporządzania bieżących notatek80.

Natomiast styl zwyczajowo nazywany na Zachodzie trawiastym81 
(caoshu, 草书) powstał jako artystyczny wyraz swobodnej, nieskrępowa-
nej inwencji twórczej. Znaki mają formę tak płynną, że bez specjalnego 
przygotowania są nie do odczytania. Jest to styl niezwykle szybki, często 
wręcz gwałtowny; znaki pisane są na jednym oddechu, pośpiesznie i z za-
stosowaniem jedynej reguły, jaką jest smak estetyczny twórcy. Dlatego 
uznawany jest on za szczególnie trudny i wymagający ogromnej dojrzałości 
artystycznej. Chiang Yee w swym klasycznym już wprowadzeniu w świat 
chińskiej kaligrafi i pisze, że słowem angielskim, które najlepiej oddaje 
charakter tego stylu, jest rough w znaczeniu przymiotnikowym: pośpiesz-
ne, szkicowe, schematyczne, ledwo zarysowane, zrobione na brudno, dla 
siebie samego, a nie dla innych notatki, trudne od odcyfrowania. Takie oto 
są cechy stylu trawiastego82.

Kaligrafi a chińska nie jest sztuką wizualną w takim sensie, w jakim 
jest to rozumiane w kulturze zachodniej. Kaligrafi a chińska – właściwie 
należałoby mówić w tym przypadku o kaligrafi i dalekowschodniej, ponie-
waż tak samo jest i w Wietnamie, i w Korei, i w Japonii, czyli wszędzie 
tam, gdzie sięgały konfucjańskie wpływy kulturowe – różni się w sposób 
szczególny od kaligrafi i obszaru języka łacińskiego. Ludzie wychowani 
na tradycji kultury zachodniej mają tendencję do traktowania kaligrafi i 
jako „pięknego kształtu” lub jako „piękna zaklętego w kształtach liter”. 
To podejście nie jest właściwe w przypadku konfucjańskiej sztuki pędzla. 
Ani „piękno”, ani „kształt” nie wybijają się tu na pierwsze miejsce. Obie 
okazują się wypadkową, „artefaktem” stosowanych metod, odpowiednich 
dla osiągania innych celów artystycznych, które w oczach chińskich estetów 
są ważniejsze, bardziej pożądane niż „piękno kształtów”. 

80 Chiang Yee, Chinese Calligraphy…, s. 81.
81 Nazwa tego stylu właściwie powinna być tłumaczona jako styl szkicowy, lecz w wielu 

opracowaniach zachodnich jest nazywany stylem „trawiastym”, jednak, jak uważa Marcin 
Jacoby w przypisie do swojego tłumaczenia pracy Zhang Yanyuana, takie tłumaczenie jest 
mylne, ponieważ znak 草 ma dwa znaczenia: zarówno „trawa”, jak i „szkic”, „projekt”; za 
Estetyka chińska…, s. 175.

82 Estetyka chińska…, s. 93.
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Tę różnicę najłatwiej jest chyba uchwycić, gdy próbę zrozumienia sztuki 
kaligrafi i zacznie się od samych podstaw, od których też zaczynają swą 
edukację chińscy uczniowie. Dla chińskich adeptów tej sztuki edukacja 
zaczyna się oczywiście od nauki form ceremonialnych opracowanych 
specjalnie dla okoliczności jej uprawiania. Wszystkie te zdarzenia, które 
regularnie przydarzają się uczniom i ich mistrzom w sali nauki, są pełne 
stale powtarzających się drobnych sytuacji, takich jak powitanie, utrzy-
mywanie porządku, dbałość o stan przyborów, porządek w sali itd. Na 
sposób konfucjański nie są one opracowywane jedynie z praktycznego 
punktu widzenia, lecz mają elegancką formę dobrego wychowania, czyli 
ceremonialnego zwracania się do nauczycieli, sprzątania i dbania o na-
rzędzia kaligrafi czne. Te ostatnie zaś noszą wykwintną nazwę „Czterech 
skarbów gabinetu uczonego”. Zaczniemy od zapoznania się z tym, co pod 
tą nazwą się kryje. „Cztery skarby gabinetu uczonego” to: tusz, kamień do 
rozcierania tuszu, papier lub jedwab kaligrafi czny i oczywiście pędzelek. 
Przyjrzyjmy się im teraz po kolei. 

Tusz. Chińskie tusze używane w kaligrafi i zasadniczo różnią się swoimi 
właściwościami od atramentu. Przypominają raczej nasze farby akrylowe. 
Rozpuszczalnikiem dla tuszu i dla farby akrylowej jest woda. Ale w ka-
ligrafi i nie ma czegoś takiego, jak po prostu woda. Mistrzowie tej sztuki 
znają i wyzyskują w swej twórczości niejednokrotnie bardzo subtelne róż-
nice, jakie powoduje rozpuszczanie tuszu na przykład w wodzie źródlanej 
lub w kroplach rosy zebranych o poranku. Pod tym względem nasze farby 
akrylowe są inne, ponieważ są produkowane w taki sposób, by były w jak 
największym stopniu niewrażliwe na rodzaj i jakość zastosowanej wody. 
Ale mają – podobnie jak chińskie tusze – tę samą właściwość bycia odpor-
nymi na blaknięcie i działanie wilgoci. Choć rozpuszczalnikiem dla farb 
akrylowych jest woda, to gdy pomalowana nimi powierzchnia ostatecznie 
wyschnie, stają się wodoodporne. Tę samą właściwość mają chińskie tusze 
kaligrafi czne. Dlatego efekt, osiągnięty przez kaligrafa w danej kompozycji, 
jest bardzo trwały. Zasadniczo kolor się nie zmienia. Na przestrzeni setek 
lat zmieniają się niektóre właściwości kolorystyczne podłoża – papieru 
lub jedwabiu – dając swoisty efekt sepii, ale nie zmieniają się właściwości 
samych tuszy. 

O tuszu w całym poprzednim akapicie pisałam, używając liczby mno-
giej. I nie bez przyczyny wybrałam tę formę. W chińskiej kaligrafi i tak 
jak nie ma po prostu wody, tak też nie ma po prostu tuszu. Jest ich wiele 
rodzajów. W zależności od zastosowanych składników, od technik ich skle-
jania otrzymać można tusz o bardzo różnych właściwościach – i oczywiście 
w bardzo różnych cenach. Tusze, jak dobre wino, nabierają „aromatu” przez 
dziesiątki lat „leżakowania”. Wysokiej klasy kaligraf wybiera te, które mają 
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50, 60 lat. Oczywiste jest, że takie tusze stają się przedmiotami kolekcjo-
nerskimi. Niewprawne oko nowicjusza początkowo zdolne jest rozpoznać 
jedynie niewielki zakres zmienności natężenia i „faktury” koloru czarnego 
w danym dziele kaligrafi cznym. Koneser, arbiter smaku, który ma za sobą 
wieloletnie doświadczenie obcowania z dziełami mistrzów i wiedzę czerpa-
ną z własnych prób, zdolny jest rozpoznawać i rozkoszować się całą gamą 
barwnych odcieni, jakie wydobywają z tuszy kaligrafowie – mistrzowie 
koloru czarnego. 

Przy takim bogactwie możliwej do osiągnięcia ekspresji barwy czarnej, 
jaką zdolny jest z niej wydobyć biegły malarz kaligraf, przestaje dziwić, dla-
czego nie odczuwano potrzeby stosowania innych barw. W przeciwieństwie 
do kaligrafi i kręgu łacińskiego, tutaj nie stosuje się wielu kolorów, albo bar-
dzo rzadko i w szalenie ograniczonym zakresie. Najczęściej dodatkowym 
kolorem jest czerwień pieczęci, którą artysta sygnuje swoje dzieło, przy 
czym na wielu bardzo wybitnych i cenionych kompozycjach kaligrafi cznych 
możemy oglądać również pieczęci tych, którzy byli albo kolejnymi, uzna-
nymi w środowisku za wybitnych, właścicielami danego dzieła sztuki, albo 
przy okazji jakiegoś szczególnie udanego przyjęcia artystycznego zostali 
poproszeni o „dokomponowanie” na przykład poezji do istniejącego dzieła 
kaligrafi i kogoś innego i sygnowali to własną pieczęcią. 

Kamień do rozcierania tuszu. Tusze produkowane są w formie sta-
łej. Można bez obaw brać je do ręki, palce się nie pobrudzą w kontakcie 
z laseczką tuszu. Aby taka laseczka tuszu mogła posłużyć jako tworzywo 
dla kaligrafa, musi zostać rozpuszczona. Do tego celu służą naturalne ka-
mienie, które mają specjalną budowę i właściwości. Każdy kamień musi 
mieć pośrodku płaską powierzchnię, która służy do rozcierania laski tuszu 
z wodą. Ten obszar przechodzi w zagłębienie, w którym zbierać się będzie 
rozpuszczony w wodzie tusz. Przy pomocy małego czajniczka kaligrafi cz-
nego nanosi się na tę płaską powierzchnię odpowiednią ilość wody, która 
spływa do zagłębienia. Laskę tuszu rozcieraną na środkowej, płaskiej części 
kamienia, zanurza się w płynie i ponownie rozciera, i ponownie zanurza 
w płynie gromadzącym się w zagłębieniu. Tę czynność powtarza się wiele 
razy, tak długo, aż osiągnie się pożądaną gęstość płynu i jego wysycenie 
roztartym tuszem. Oczywiście gęstość i wysycenie pożądane z uwagi na 
efekt artystyczny, który będzie się chciało osiągnąć w danej kompozycji. 

Kamienie muszą mieć pewne określone właściwości. Aby prawidłowo 
można było na nich ścierać laseczkę tuszu, ich środkowa, płaska część musi 
mieć specjalną granulację, podobnie jak poszczególne rodzaje papierów 
ściernych, przy czym w przypadku kamieni kaligrafi cznych granulacja 
musi być bardzo drobna. Właściwości kamieni zależą również od tego, 
jak naturalny kamień reaguje na wilgoć, a to zmienia się w zależności od 
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tego, jak kamień jest przechowywany. Dlatego kamienie nie mogą być cał-
kowicie wysuszone przez dłuższy czas. Te najbardziej wartościowe nawet 
wtedy, gdy nie są używane, muszą być troskliwie, w odpowiednim dla nich 
czasie, delikatnie nawilżane. Współcześnie są też oczywiście kamienie do 
rozcierania tuszu wykonane z plastiku. Są najtańsze i niczego się w nich nie 
rozciera. Mają płaską powierzchnię pośrodku, ale służy ona w nich jedynie 
do osuszania pędzla z nadmiaru tuszu, który w formie już rozpuszczonej 
(tani tusz kupowany w buteleczkach) jest wlewany bezpośrednio do zagłę-
bienia. Te plastikowe kamienie mogą mieć zastosowanie tylko na początku 
ćwiczenia się w kaligrafi i. Na bardziej zaawansowanych stopniach nauki już 
się ich nie używa, ponieważ długie i żmudne rozcieranie tuszu dostarcza nie 
tylko pożądanej gęstości uzyskanego płynu, ale i samo w sobie jest ważnym 
etapem o wybitnie medytacyjnym charakterze. Czynność rozcierania jest 
czynnością przygotowującą kaligrafa do wykonania kompozycji. Kali-
grafuje się bowiem w pewnym stanie skupienia, uważności i wyciszenia 
umysłu – uspokojenia myśli i emocji. 

Papier lub jedwab. Papier i jedwab muszą cechować się określoną 
chłonnością. Oba te podłoża mają pod tym względem podobne właści-
wości. Chłonność naszej bibuły jest w tym przypadku zbyt duża; papieru 
śniadaniowego zbyt mała. Papiery i jedwabie kaligrafi czne najczęściej nie 
mają też idealnie gładkiej powierzchni i rzadko bywają nieskazitelnie białe. 
Te najcenniejsze produkowane są ręcznie, w przypadku papieru – w pro-
cesie przypominającym wyrób tzw. papieru czerpanego. Mogą być wtedy 
naprawdę bardzo drogie. Ich właściwości jednak dla mistrza kaligrafi i są 
bezcenne. 

Pędzel. Pędzelek służy zarówno do pisania, jak i do malowania. W Chi-
nach jedna i druga czynność określana jest tym samym znakiem, xie (写). 
I nie bez powodu, ponieważ obie te czynności wymagają stosowania tych 
samych technik. Pędzel kreśli linie, kropki: raz ciężkie i gęste, innym razem 
rozmyte, zanikające, mniej lub bardziej regularne, w niezwykły doprawdy 
sposób. Jak to trafnie ujął Roland Barthes: „Jeśli chodzi o pędzel (lekko 
zwilżony w atramencie), to porusza się on, jakby był palcem; podczas gdy 
nasze dawne pióra potrafi ły jedynie pogrubiać lub cieniować, a poza tym 
ograniczały się tylko do drapania papieru w tym samym kierunku, pędzel 
może się ślizgać, wić, podnosić się, a jego ślad, pozostawiony, by tak rzec, 
w przestrzeni, posiada cielesną, namaszczoną gibkość ręki”83. I jeszcze 
jedno spostrzeżenie uczynione przez Claire Illouz: „Zanurzyć pędzelek 
w tuszu, trzymać go pionowo nad kartką papieru, narysować na niej kre-

83 Roland Barthes, Imperium znaków, tłum. Adam Dziadek, Wydawnictwo KR, Warsza-
wa 1999, s. 150.
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skę – zajmuje to kilka sekund. Nakreślenie takiej kreski, jakiej się pragnie, 
budzi trochę niepokoju, kiedy sobie uświadomimy, że zdolność papieru 
i jedwabiu do natychmiastowego wchłaniania tuszu sprawia, że jakakolwiek 
zmiana czy poprawka jest niemożliwa i że miękka tkanka włosia przekaże 
nieomylnie każde drgnięcie dłoni”84.

Budową swą pędzel przypomina nie palec, jak pisze Barthes, lecz 
wieczne pióro. Wykonywany jest z naturalnego włosia (najczęściej kozie 
i owcze, ale używane bywa również włosie końskie, z wiewiórki czy kota, 
kuny lub łasicy), które jest układane w specjalny sposób. Gdy pędzel jest 
suchy, przypomina nieco miotełkę, ale wystarczy, że zanurzymy go w płyn-
nym tuszu, by pokazał swą faktyczną strukturę. Mokre włosie układa się 
w charakterystyczny kształt. Daje się w nim wyróżnić część górną – to ta 
najbliższa trzonka; część środkową – jak pękata beczułka; i część dolną 
– miejsce, w którym „beczułka” gwałtownie się zwęża, tworząc cieniutki 
szpic. Wszystkie pędzle, i te duże, i te małe, i te ogromne, i te zupełnie 
niewielkie mają taką budowę, dlatego wprawny kaligraf potrafi  nawet spo-
rych rozmiarów pędzlem namalować / napisać znaki duże i małe. Część 
środkowa pędzla służy jako zbiornik na tusz. Ponieważ pędzel trzyma się 
pionowo nad papierem, tusz spływa powoli w dół pędzla, do owego ostro 
wyprofi lowanego czubka. 

Pędzelek trzymamy za trzonek (najczęściej wykonany z bambusa, ale 
i z drogich gatunków drewna) zasadniczo w trzech palcach – kciuk, który 
jest przeciwwagą dla wskazującego, środkowego (palec serdeczny i mały 
tworzą przeciwwagę dla tego układu) – pionowo, prostopadle do papieru 
lub jedwabiu. W środkowej części włosia jest tusz. Taki układ powoduje, 
że tusz naturalnie – stale i powoli – będzie spływał na podłoże. W miejscu, 
w którym czubek dotknie podłoża, zostawi ślad tuszu. Jak już wiemy, po 
wyschnięciu tuszu ów ślad będzie trwały; ale jego kształt będzie wypad-
kową wielu czynników. Jeżeli pędzel mocniej „posadzimy” na podłożu, 
spłynie więcej tuszu i utworzy mocną, wysyconą plamę. Jeżeli tylko mu-
śniemy, delikatnie i lekko, pozostanie drobny ślad tego ulotnego zdarzenia. 
Pędzel może się przesuwać po podłożu raz szybko, raz wolno; raz może być 
pełen tuszu, innym razem – prawie pusty, tworząc dramatyczne, niezwykle 
poruszające kompozycje tzw. techniki suchego pędzla. Malowanie suchym 
lub mokrym pędzlem, z rozmachem i zamaszyście, a innym razem wolno 
i nieomal nieruchomo, będzie dawało w efekcie za każdym razem inny ślad, 
inną plamę tuszu na podłożu. Ale jej kształt będzie zależał od ruchu pędzla, 
a ten z kolei zależny jest od tych wszystkich okoliczności duchowych (stan 

84 Claire Illouz, Siedem skarbów człowieka wykształconego, cytat za: Georges Jean, Pi-
smo – pamięć ludzkości, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 179.
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umysłu) i materialnych (rodzaj tuszu, wody, wysycenie, rodzaj papieru, 
jedwabiu itd.), o których mówiliśmy. 

I jeszcze jedna ciekawa cecha pisania / malowania pędzelkiem. Aby się 
o niej naocznie przekonać, wystarczy wziąć do ręki zwykły ołówek. Gdy 
chcemy nim coś napisać w dowolnym języku indoeuropejskim, angażujemy 
do tej czynności głównie dłoń wraz z nadgarstkiem. To w zupełności wy-
starcza do sprawnego pisania ręcznego. Weźmy teraz ów ołówek i trzymaj-
my go tak, jak trzyma się w chińskiej kaligrafi i trzonek pędzla – w trzech 
palcach, pionowo nad kartką papieru. Spróbujmy poruszać ołówkiem przy 
użyciu dłoni i nadgarstka. Ołówek kreśli w powietrzu linie i fi gury. A teraz 
do ruchu dłoni i nadgarstka dodajmy ruch przedramienia – rozluźnijmy 
bark i zaangażujmy całą rękę wraz z nim. Potem rozluźnijmy resztę ciała, 
poczujmy, jak to wpływa na zakres i swobodę ruchu ołówka. Łatwo w ten 
sposób się przekonać o tym, że pędzelkiem pisze się nie jedynie ręką, lecz 
całym ciałem – dosłownie całym sobą. Swoboda ruchu zależy od umie-
jętności rozluźniania całego ciała i angażowania go w procesie kaligrafo-
wania. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, jaki wpływ na swobodę poruszania 
pędzelkiem będzie miał sposób oddychania, koncentracja na tym, co się 
właśnie robi i brak tej koncentracji wywołany gonitwą myśli, emocjami: 
radością czy smutkiem, melancholią, niepokojem badź nudą. I dopiero teraz 
będziemy mieli przed oczami pewnie już wszystkie czynniki wpływające 
na to, jaki ślad zostawi na podłożu trzymany przez nas w ręku nie ołówek, 
lecz pędzelek kaligrafi czny umoczony w tuszu. 

W takich okolicznościach można na gotową kaligrafi ę spojrzeć – i tak 
było to postrzegane w środowisku konfucjańskim – jak na wierny doku-
ment tego zdarzenia, jakim było dane kaligrafowanie / malowanie. Jak na 
wierny zapis „drogi pędzla”, którą przeszedł on w tym konkretnym, właśnie 
zakończonym gotową kompozycją zdarzeniu artystycznym. Jak na zapis 
historii, w której podobnie jak ma to miejsce we wszystkich prawdziwych 
historiach, niczego się już nie uda poprawić, zmienić. Można powiedzieć, 
że co się stało, to się już nie odstanie. Nie da się niczego wymazać i usunąć 
– tak z życia, jak i z właśnie dokonanej kaligrafi i. Zwrot „dokonać kaligra-
fi i” brzmi nieco dziwnie w języku polskim, ale oddaje bardziej wiernie to, 
co się wydarzyło przed momentem, w którym artysta, kończąc pisanie / 
malowanie, odłożył pędzel na przypominającą góry specjalną ceramiczną 
podstawkę. Jeśli kaligraf jest niezadowolony z osiągniętego wyniku, to 
jak w życiu: jedyne, co może teraz zrobić, to spróbować jeszcze raz, licząc 
na to, że każdy jego poprzedni krok, będzie mógł stać się wzorem dla 
następnego. Innymi słowy, że choć tym razem mu nie wyszło, to i tak się 
czegoś nauczył. Choć jeszcze nie ma biegłości mistrza, to samo wytrwałe 
ćwiczenie kiedyś go do doskonałości doprowadzi. Źródłem jego wiary w to, 
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że tak właśnie może się stać, jest osoba jego nauczyciela oraz… starożytne 
księgi kanonu konfucjańskiego. W Sześcioksięgu, w Czteroksięgu ksiąg 
Konfucjusza i Mencjusza, w Wielkiej nauce i Doktrynie środka znajduje 
(stale mniej lub bardziej dyskretnie kierowany i inspirowany w ich lekturze 
przez swego nauczyciela) gotowe zalecenia „warsztatowe” dla swej arty-
stycznej działalności. Zalecenie uważności i staranności w tym, co robi, 
sposób podążania „drogą Przodków” i niebezpieczeństwa sprowadzające 
z tej drogi. Dowie się o szczerości serca czy też wewnętrznej prawdzie, 
która jest najbardziej podstawowym źródłem ruchu pędzla. Dowie się, jak 
do niej docierać, poprzez kaligrafi ę i zarazem dla uzyskania kaligrafi cznej 
sprawności. Dowie się, dlaczego jego artystyczne dokonania tylko na tyle 
będą doskonałe, na ile on sam będzie dojrzałym człowiekiem. Uważny 
czytelnik pewnie zwróci w tym momencie uwagę, że odpowiednie cytaty, 
które należałoby w tym miejscu przytoczyć, już pojawiały się przy okazji 
referowania fi lozofi cznej wizji kosmosu, człowieka i jego miejsca w cało-
ści świata. Nic w tym dziwnego. Dla każdego adepta tej sztuki, w miarę 
tego, jak zwiększają się jego umiejętności, coraz bardziej oczywiste staje 
się przekonanie, że kaligrafuje się całym sobą, czyli ciałem, oddechem, 
emocjami, myślami, lekturą i życiowym doświadczeniem. Kaligrafuje 
się tak, jak powinno się według konfucjańskiej wizji żyć – całym sobą, 
w środku świata. 

Zobaczmy, jak bardzo różni się to od techniki kaligrafi i łacińskiej. Inne 
narzędzia, w tym przypadku zastrugane gęsie pióro, inna metoda. Tu arty-
sta najpierw może sobie naszkicować na kartce papieru linie pomocnicze, 
zarys kształtu litery. Robi to ołówkiem po to, by można było wprowadzać 
poprawki. Następnie opracowuje kształt tak długo, mażąc gumką i popra-
wiając nieprawidłowe linie, aż osiągnie pożądaną formę. Później cierpliwie 
będzie wypełniał ten kształt kolorem. I również w tej fazie tworzenia ka-
ligrafi i kręgu łacińskiego tak długo będzie poprawiał fakturę i nasycenie 
koloru wypełniającego obrys litery, aż osiągnie „piękny kształt”. Po drodze 
może – a nawet zgodnie z regułami sztuki powinien – na wiele sposobów, 
za pomocą wielu narzędzi, zamaskować faktyczną historię, która do tego 
wspaniałego efektu go doprowadziła. Musi wymazać wszelkie pozostałe 
jeszcze linie pomocnicze i ukryć „historię tworzenia”. Prawda, że bardzo 
obie te techniki się różnią? Ale nie koniec na tych różnicach. Są jeszcze 
inne, równie istotne i głębokie.

Piękny kształt kaligrafi i łacińskiej im bardziej zbliża się do ideału, do 
doskonałości, tym bardziej staje się czymś, co nie przynależy już do rzeczy-
wistości zwykłych ludzkich spraw, która zawsze jest niedoskonała, pełna 
potknięć i nieudanych, niewprawnych działań. Kaligrafi a łacińska jest jak 
gdyby z innego świata, bardzo odmiennego od tego, w którym toczy się 
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ludzkie życie. Ona jest z idealnego świata doskonałych form, które trwają 
wiecznie poza czasem i zmianą, poza doskonaleniem się i zepsuciem. Kali-
grafi a łacińska ma być gościem, który zjawił się na Ziemi za sprawą sztuki, 
przybywając z platońskiego świata idei, doskonałości jedynie rzeczywistej, 
wiecznej, niezmiennej, nie zużywającej się i niepodlegającej zepsuciu. 
Kaligrafi a łacińska jest poza czasem. 

Chińska kaligrafi a jest natomiast w całości z tego świata, jedynego jaki 
jest, i opowiada historię zdarzenia, do którego doszło w rzeczywistości kon-
kretnego człowieka, który wykonywał ją, będąc takim, jakim był w danym 
momencie swego życia. Forma kaligrafi i jest zapisem tego realnego zdarze-
nia, które zaszło, i pozostał po nim ślad na kaligrafi cznym papierze lub je-
dwabiu. Można powiedzieć, że chińska kaligrafi a jest sztuką dokumentu. 

Omawiając muzykę, zwracaliśmy uwagę na rytmy i harmonijne zgranie 
dźwięków. Dla konfucjańskiego uczonego estety oczywiste jest to, że rytm 
i harmonia określają też dzieła kaligrafi czne. Dlaczego tak jest? Dla od-
biorcy z kręgu kulturowego innego niż konfucjański – a więc dla nas, ludzi 
Zachodu – zasady pisania / malowania po chińsku w pierwszym momencie 
mogą wydawać się bez potrzeby rozbudowane w kierunku zwiększania 
trudności w i tak skomplikowanej umiejętności pisania po chińsku. Jak 
już o tym wspominaliśmy, pismo chińskie zostało ujednolicone za czasów 
panowania pierwszej dynastii cesarskiej, a mianowicie dynastii Qin. Do-
radcami na dworze cesarza byli wtedy przedstawiciele Szkoły Praw, i to 
właśnie prawnikom cywilizacja chińska zawdzięcza tę „niepraktyczną” 
standaryzację, która obowiązuje po dzień dzisiejszy. Jakie znaczenie zy-
skała ona w kaligrafi i? 

W tekstach odnoszących się do kaligrafi i spotykamy się z metaforycz-
nym określeniem ruchu pędzla po podłożu jako tańca. Mówi się, że pę-
dzelek tańczy po zwoju papieru lub jedwabiu. Ta metafora ma swoje głę-
bokie uzasadnienie i bardzo ściśle jest związana z przeprowadzoną przez 
prawników w odległej starożytności chińskiej standaryzacją pisma. Przy-
pomnijmy. Każdy znak składa się z określonej ilości określonych kresek 
pisanych w ściśle określonej kolejności. Nauczyciele języka chińskiego uczą 
swych uczniów, by nie starali się zapamiętywać kształtów znaków, lecz 
kolejność ruchów, które są wymagane dla poprawnego ich napisania. Naj-
lepszym sposobem zapamiętania ruchów i ich kolejności jest, oczywiście, 
wielokrotne ich wykonanie. Dlatego ci, którzy uczą się pisać po chińsku 
w nieskończoność – jak tancerze uczący się form baletowych – powtarzają 
wciąż od nowa sekwencję ruchów, tę, która jest właściwa dla danego znaku. 
Powtarzają, pisząc na kartce papieru znak tak, że w pewnym momencie 
ręka „zapamiętuje” sekwencję i kolejność, i wtedy już pamięta się znak. 
Pamięta się, jak to się pisze, tak jak nogi „pamiętają”, jak się tańczy. 
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To zupełnie inna technika niż w przypadku pism związanych z alfa-
betem łacińskim. W tym drugim przypadku najważniejszy jest kształt, 
i dzieciom, które się uczą literek po raz pierwszy, pomaga się w tej trudnej 
sztuce zapamiętania kształtu, podpowiadając im skojarzenia z innymi 
kształtami, z którymi dziecko jest bardziej już zaznajomione. I tak mówi 
się, że literka „a” jest podobna do „brzuszka z haczykiem”, a literka „b” to 
„brzuszek z laseczką” itd. Oczywiście wzrokowcom jest w tym przypadku 
łatwiej. Gdy się ćwiczy w pamięci, wyobraża się sobie kształt „brzusz-
ka” i „laseczki”. Takie postępowanie byłoby nieprzydatne w przypadku 
znaków chińskich. Można ćwiczyć się w ich pisaniu w wyobraźni, ale 
trzeba wizualizować nie kształt znaku, lecz ruch piszącej go ręki. Trzeba 
sobie wyobrażać, jak się porusza, wykonuje kolejne gesty / pociągnięcia 
pędzla. Można również w powietrzu kreślić znaki, znowu wykonując 
ustaloną kolejność ustalonych ruchów. Oba te ćwiczenia są bardzo sku-
teczne w zapamiętywaniu znaków. Można więc ćwiczyć się w „pisaniu” 
w każdej wolnej chwili, niekoniecznie tylko wtedy, gdy ma się pod ręką 
kartkę papieru i długopis. 

Zatem co jest przedmiotem sztuki w przypadku obu porównywanych 
przeze mnie kaligrafi i? W łacińskiej jest nią piękny, artystycznie wypra-
cowany kształt; w chińskiej – wykonywany ruch, który składa się na ar-
tystyczne wydarzenie, performans. Gdy my, ludzie Zachodu, patrząc na 
kaligrafi ę, widzimy w niej jedynie piękny, zrównoważony kształt, to po-
zostajemy na zewnątrz dzieła sztuki chińskich mistrzów i pozbawiamy 
siebie możliwości głębokiego z nim kontaktu. Bowiem nie potrafi my wtedy 
wkroczyć w jego autentyczną rzeczywistość, w przestrzeń, w której ono 
naprawdę jest obecne. Innymi słowy, nie potrafi my wejść na „drogę pędzla” 
i poddać się „atmosferze qi”, która je ożywia i może ożywić i nas, jeśli tylko 
będziemy wiedzieli, jak korzystać z okazji spotkania, jaką każde dzieło 
sztuki kaligrafi cznej ze sobą niesie, ponieważ: „W takich pracach nie wierne 
odwzorowanie form jest kryterium estetycznym, lecz raczej ucieleśniona 
przez naturę abstrakcja ich witalnych esencji, ich Dao lub Qi”85.

I tak wraz z tym cytatem przywołane zostało niezwykle ważne w sztuce 
konfucjańskiej pojęcie qi (气). W pierwszym rozdziale pisaliśmy o nim, 
kreśląc obraz „przepływającej” przez każdą część całości świata ożywczej 
mocy, która ma zarazem materialny, jak i duchowy charakter. W kaligrafi i 
(podobnie jak w muzyce i w tańcu) qi jest ściśle związane ze zmysłem prze-
strzeni: „Qi wyrażone w kaligrafi i w istocie oznacza tworzenie atmosfery 
przestrzeni, przestrzeni – sceny, na której mają miejsce wszystkie działania 

85 Kwo Da-Wei, Chinese Brushwork in Calligraphy and Painting, Dover Publications, 
New York 1981, s. 57.
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i ruchy. […] Gesty i rytmiczne znaki linii stymulowały efekt przestrzen-
ny”86. Ta sztuka kształtuje bardzo specyfi czną świadomość przestrzenną. 

Przestrzeń nie jest tu tylko tym, co się „widzi”. Filozofi a sztuki zwią-
zana z kaligrafi ą i rozwijającym się w późniejszym okresie chińskim 
malarstwem monochromatycznym ma odmienny od sztuk przestrzennych 
na Zachodzie punkt odniesienia. Nie jest nim świadomość niezaangażo-
wanego obserwatora, lecz poczucie przestrzeni, jakie ma jej uczestnik, 
ktoś, kto w niej partycypuje, a więc odnosi się do niej poprzez ruch. Dla 
kogoś takiego przestrzeń ma głębię, nie z powodu tego, że jej się przygląda 
(geometria trzech wymiarów), lecz ponieważ ją przemierza. Idzie się do 
przodu; wraca się; zdobywa się górę i schodzi z niej; ma się jakąś świado-
mość przeszłości, która „odczytuje” wymiar cywilizacyjny lub religijny 
niektórych miejsc. Przestrzeń ma głębię, ponieważ jest ona „miejscem” dla 
wszelkiej ludzkiej aktywności (w tym umysłowej, a więc przestrzeń ma 
swój wymiar czasowy i duchowy), wszelkiego uczucia. Myślenie i uczucie, 
czyli to, co stanowi treść chińskiego pojęcia umysłu (xin), jest związane 
z intuicją przestrzenną w takim sensie, w jakim mówi się o wewnętrznych 
przestrzeniach utworu muzycznego. Chodzi tu zatem o jej esencję, o jej 
harmonię, o jej atmosferę wreszcie. 

Taka przestrzeń jest miejscem – w znaczeniu konfucjańskim oczywiście. 
Nie jest zatem związana z geometryczną czy też z platońską abstrakcją idei 
przestrzenności jako takiej. Nie jest również dostępna jedynie za pomocą 
zewnętrznych wymiarów siatki przestrzennej, lecz ma „swoje dao i qi”, 
w które można się wsłuchiwać, które można wyczuć, smakować. Zanu-
rzając się kontemplacyjnie w taką przestrzeń, umysł wycisza się i otwiera 
się na świat. Doznaje jego głębi, ponieważ współgra się z atmosferą, która 
go „otula”, „wypełnia”, „przenika”. Taka przestrzeń, takie miejsce nie tyle 
jest, ile wytwarza się w trakcie jego „przemierzania”, tak jak w trakcie 
wykonywania utworu muzycznego „rozwija się” przestrzeń muzyki. 

Aby uzmysłowić czytelnikowi, o jaki „ruch w przestrzeni” tu chodzi, 
posłużymy się opisem form siedmiu podstawowych kresek, których używa 
się, kaligrafując znaki. Zostały one określone w tzw. Siedmiu Tajemnicach 
(Qi miao) następująco:

1.  Linia horyzontalna (heng) pisana tak, że wygląda jak formacja chmur – sku-
pionych i płynących tysiące mil, i z nagła kończących się.

2.  Kropka (dian) daje impresję kamieni spadających z siłą z wysokiego klifu.
3.  Zamaszysta kreska biegnąca z góry na dół (pie), pisana z prawej strony ku 

lewej jak ostrze miecza lub jak lśniący róg nosorożca.
4.  Linia wertykalna (zhi) jest jak pień winorośli mający tysiące lat, lecz wciąż 

pełen siły i solidnie zbudowany.

86 Ibidem, s. 66.
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5.  Kreska ostro zakręcająca (wan) jest jak mocne wiązanie cięciwy łuku – gięt-
kie w wyglądzie, lecz w rzeczywistości stawiające silny opór.

6.  Kreska biegnąca z lewej ku prawej (na) jest opozycją do pie – jak nagle spa-
dająca fala lub jak chmura, która emituje grzmot.

7.  Kreska w dół, z lewa na prawo (ti), jak upadający pień sosny wyrwanej z ko-
rzeniami87.

Siedem Tajemnic kieruje uwagę artysty ku formie ruchu. Linia hory-
zontalna nie przypomina chmur przez to, że kaligraf ćwiczy się w uchwy-
ceniu esencji kształtu takich płynących po niebie chmur. To, co tu jest do 
„odwzorowania”, to charakter ich ruchu. Kaligraf kontempluje nie kształt 
płynącej po niebie chmury, lecz właściwie samo jej „przepływanie”. Dla 
ręki trzymającej pędzelek i starającej się „wytańczyć” kreskę, inspirację 
stanowić ma niemożliwa do opisania płynność tego ruchu, której „natu-
ralność” (ziran 自然) koresponduje z „naturalnością” ruchu ręki. Bowiem 
kaligrafi a – jako dzieło sztuki – jest równie naturalna jak rosnące i doj-
rzewające drzewo, zwierzę czy kwiat: „...w kontemplacji doświadczamy 
emocjonalnej przyjemności podobnej do tej płynącej z bezpośredniego 
kontaktu z naturalnym pięknem. Każde wygięcie żyjącego drzewa jest 
żywe; i każda maleńka kreska arcydzieła kaligrafi i, dla której inspiracją 
był jakiś obiekt naturalny, ma energię żyjącej rzeczy”88.

Owo „życie” zapisywane jest właśnie znakiem qi. Teksty fi lozofi cz-
ne mówią o qi (气) natury, qi człowieka, o qi każdej części wielkiej ca-
łości świata i o jego krążeniu poprzez świat, poprzez każdą jego część. 
Szczególnie dużo takich odniesień znajdziemy w pismach Xunziego, który 
przekonywał swych czytelników, że jego sposób rozumienia tej kategorii 
ujawnia jedynie to, co mniej jawnie znaleźć można w naukach jego mistrza, 
czyli w Dialogach konfucjańskich. Należy jednak przyznać w tym miej-
scu, że jeżeli Xunzi ma rację, to w jego księdze znaleźć można faktycznie 
to, co Konfucjusz niejawnie zasugerował. Bowiem Konfucjusz używa 
w Dialogach znaku qi sześć razy, i raczej w znaczeniu oddechu lub wia-
tru, natomiast Xunzi aż dwadzieścia siedem razy, i w znaczeniu wcześniej 
przedstawionym. 

Ale jak owo znaczenie przypisywane qi przez Xunziego powinniśmy 
odczytywać? Właściwie nie mamy wprost analogii tego pojęcia w naszej 
własnej myśli fi lozofi cznej. Być może pewną pomocą w jego rozumieniu 
może okazać się przykład podany przez José Ortegę y Gasseta (1883–1955) 
w jego eseju zatytułowanym Żywotność, dusza, duch. Ten niegdyś bardzo 
wpływowy i inspirujący, a obecnie nieco zapomniany hiszpański fi lozof 
kultury ma pod pewnym względem zadziwiająco podobną do chińskiej 

87 Chiang Yee, Chinese Calligraphy…, s. 113.
88 Ibidem, s. 112.
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wizję umysłu i duchowości ludzkiej. Podobnie jak ma to miejsce w myśli 
konfucjańskiej, Ortega y Gasset rozpoznaje zakorzenienie wyższych form 
duchowości w czymś, co nazywa „żywotnością”, i określa ją w następujący 
sposób: 

Jeśli porównamy głód lub rozkosz seksualną z myślą Einsteina formułującego swą 
abstrakcyjną teorię czy z bohaterską decyzją nakazującą człowiekowi poświęcić 
wszystko dla spełnienia obowiązku, to stwierdzimy, że wydaje się konieczne 
podzielenie naszego wnętrza na różne światy i strefy. Istnieje zatem część naszej 
osoby tak wrośnięta i głęboko zakorzeniona w ciele, że staje się czymś w rodzaju 
cielesnej duszy89. W niej na przykład mieszczą się instynkty obrony i agresji, żą-
dza władzy i chęć zabawy, doznania zmysłowe, rozkosz i ból, pociąg seksualny, 
wrażliwość na rytm muzyki i tańca itd., itd. […] Cała nasza osobowość, wszystko 
co w nas bohaterskie, szlachetne i wzniosłe, wyrasta z tego tajemniczego, a zara-
zem wspaniałego podłoża, które samo z kolei zlewa się z ciałem. Próby podziału 
osoby ludzkiej na ciało i dusze są niedopuszczalnym błędem. Nie dlatego, że 
nie ma między nimi różnicy, lecz dlatego, że nie sposób określić, gdzie kończy 
się dusza, a zaczyna ciało. Granica jest niedostrzegalna, podobnie jak granica 
pomiędzy czerwonym a pomarańczowym w widmie świetlnym; jedno kończy 
się wewnątrz drugiego. […] Ową cielesną duszę, ten korzeń i podstawę naszej 
osobowości, winniśmy nazywać „żywotnością”, ponieważ z niej wyrasta to, co 
cielesne i co duchowe; to wszystko nie tylko z niej wyrasta, ale z niej też ciągnie 
niezbędne do życia soki. Każdy z nas jest przede wszystkim siłą życiową; mniej-
szą lub większą, mniej lub bardziej prężną, zdrową lub chorą90.

W tym miejscu trzeba wyraźnie i jeszcze raz podkreślić, że „inspiracja 
naturą” w kaligrafi i (a później również i w monochromatycznym malar-
stwie krajobrazowym) nie ma nic wspólnego z imitowaniem naturalnych 
kształtów. Jest to sztuka abstrakcyjna w sposób podobny jak w przypadku 
muzyki. Nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z rozpoznawalnym kształ-
tem (jak ma to miejsce w przypadku malarstwa), to zarówno twórca, jak 
i widz mają świadomość przede wszystkim artystycznego charakteru linii 
i ich kompozycji. To, co się próbuje uchwycić, jest samym ruchem, jest 
samą esencją zmienności, jest naturą tego oto konkretnego miejsca, czasu 
i zdarzenia. Jej odnalezienie pozwala wykreować empatyczne wyczucie 
charakteru czy też raczej – atmosfery danej przestrzeni, dla którego me-
dium stanowi estetyczna abstrakcja ruchu pędzla zostawiającego czarne 
plamy na kartce papieru. 

Wszelkie oceny są tu echem uczuć żywionych do przyrody. Rozumie 
się przez to rzecz następującą: człowiek, który dojrzewa w cywilizacji ado-

89 W popularnych wierzeniach w Chinach przyjmuje się, iż każdy człowiek ma dwie du-
sze: cielesną i duchową. Po śmierci ta pierwsza „wsiąka w ziemię” czy „rozprasza się w przy-
rodzie”; druga staje się duchem opiekuńczym, „przodkiem”. 

90 José Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, tłum. Piotr Niklewicz, Czytel-
nik, Warszawa 1980, s. 178–182.
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rującej naturę, może w sposób niezakłócony dojrzewać jako „wrażliwa na 
naturalne piękno” osoba. I przeciwnie, ktoś, kto wychowywany był w kulcie 
cywilizacji, w samym środku wysoko ucywilizowanej przestrzeni wielkie-
go miasta, mógł w pewnym stopniu zatracić swą naturalną wrażliwość na 
tego rodzaju piękno. Potrzebuje wtedy kontaktu z przyrodą (lub arcydziełem 
kaligrafi i czy malarstwa), by się wyciszyć i ponownie otworzyć. Wtedy na 
nowo możliwe staje się zharmonizowanie umysłu i świata w zmysłowej 
percepcji wibrującej żywą energią przestrzeni, jaką stwarza ruch umoczo-
nego w atramencie pędzla „tańczącego” na chłonnej kartce papieru. Taki 
stan uczuć żywionych do natury umożliwia ten rodzaj zmysłowej percepcji 
przestrzeni, który zakładany jest przez twórcę jako cel i zarazem środek 
do tego celu prowadzący. Tego rodzaju sztuka ma „pobudzać” emocje 
i intelekt. Dzięki temu pobudzeniu człowiek „ożywa”. Jego wewnętrzna 
– zarówno fi zyczna jak i duchowa – energia ulega wzmocnieniu. W tym 
miejscu ponownie poszukajmy pomocy u Ortegi y Gasseta: 

Ale powróćmy do duszy cielesnej, którą nazwałem „żywotnością”. Nie ulega 
kwestii, że nie bardzo jeszcze wiemy, co to jest, ale każdy przyzna, że cała nasza 
działalność, zarówno umysłowa, jak i fi zyczna, bierze swój początek z tajemni-
czego źródła energii życiowej bijącego gdzieś w głębi nas. Każdy też przyzna, że 
zasoby tej energii są ograniczone, czasami wydaje nam się, że maleją, a czasami 
znowu, że wzbierają w nas do pewnego maksymalnego poziomu, jak rzeka na 
wiosnę. Co więcej, postrzegamy nie tylko podstawowe zasoby własnej energii, 
ale, co wydaje się jeszcze bardziej zdumiewające, wchodząc w kontakt z innym 
człowiekiem, stwierdzamy od razu ilość i jakość cudzej żywotności. Któż tego 
nie doświadczył? Rozstając się z pewną osobą, z którą rozmawialiśmy dłuższą 
chwilę, czujemy się pokrzepieni na duchu. I nie dlatego, że była to osoba jakoś 
szczególnie inteligentna czy szczodra; niczegośmy się od niej nie nauczyli, ani 
też niczego jej nie zawdzięczamy. A jednak po zetknięciu się z tą osobą czujemy 
się jakby odświeżeni, nabraliśmy wiary w siebie, zostaliśmy natchnieni opty-
mizmem i silną wiarą w sens istnienia. Jeślibyśmy teraz chcieli przeanalizować 
owo podnoszące na duchu zwiększenie żywotności, to nie znajdziemy dla niego 
żadnego konkretnego powodu. A z drugiej strony są osoby, których obecność, 
choćby nawet bardzo krótka, wpływa na nas deprymująco, czujemy się po ta-
kim spotkaniu zniechęceni do wszystkiego, a życie nabiera dla nas gorzkiego 
posmaku. Rozstając się z taką osobą, czujemy się umniejszeni, tracimy kalorie, 
jeśli tak można powiedzieć. […] Dlaczego tak się dzieje? Jakie działają tu me-
chanizmy? – tego nie wiemy, nie ulega jednak kwestii, że tak jest. Życie jest 
jedyną rzeczywistością we wszechświecie, która przenosi się z jednych na dru-
gich, którą można się zarazić91. […] Zaraźliwe jest zarówno życie cielesne, jak 
i duchowe; takie, które nazywamy zdrowiem, i złe, które nazywamy chorobą. 
Zaraźliwy jest nadmiar życia, jak i jego niedostatek. Pośród silnych nabieramy 

91 Od epoki Sześciu Dynastii chińscy esteci określą tę właściwość rzeczywistości mia-
nem „rezonansu qi”, jaki zachodzić może między dziełem sztuki a umysłem kontemplującej 
ją osoby.
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sił; pośród słabych – słabniemy. Zaraźliwe jest nawet piękno – wbrew temu, co 
się pospolicie uważa; zarazić się można zarówno starością, jak i młodością92.

Kontemplowanie kaligrafi i mistrza jest jak spotkanie energetycznej oso-
by. Dlatego „atmosfera qi” kreowana przez tę sztukę, choć trudno byłoby 
powiedzieć, czym tak naprawdę jest, z całą pewnością jest rozpoznawalna 
jako to samo, co określa zarówno obiekt sztuki, jak i jego twórcę i sam 
proces twórczy jako integralne części świata, które mają z całością wszech-
świata tworzyć harmonijny związek nazwany przez Jeeloo Liu „totalnością 
qi w ciągłym ruchu i nieustannej zmianie”93. 

Pędzel nie ma kreślić statycznych kształtów. Nie tylko maluje się w śro-
dowisku bardziej lub mniej nasyconym wilgocią, z konieczności zmieniając 
wciąż prędkość ruchu pędzla, nacisk włosia na kartę i jego kąt nachylenia 
względem niej, ale i kształty, które powstają, muszą być dynamiczne. Kre-
ska malowana jest tak, by pomiędzy obu jej końcami powstawało napięcie. 
Jeśli jest to dłuższa linia ciągła, to zawsze w trakcie jej „przemierzania” 
zmieniają się gęstość, nacisk i prędkość, z jaką prowadzony był pędzel. 
Kropka nigdy nie jest malowana jako małe, idealnie krągłe, statyczne koło. 
Kropka nigdy nie jest okrągła, zawsze jest w którąś stronę skierowana, 
dokądś „zmierza” i z jej kształtu daje się odczytać, dokąd mianowicie się 
„wędruje”, kontemplując jej dynamikę i poddając się temu, co z tej kon-
templacji przemawia do uczuć i umysłu poprzez – jak w danym wykonaniu 
utworu muzycznego – szczególną atmosferę. 

Wszystkie czynności związane z malowaniem muszą być rytmiczne, 
skorelowane z tempem oddechu, a kolejne fazy są tak krótkie, iż nie ma 
tu czasu na świadomy wybór i świadome, kontrolowane prowadzenie ręki. 
Wszystko odbywa się w zasadzie momentalnie, jakby samo z siebie (ziran 
自然), czyli „naturalnie i spontanicznie” i poza jakimś szczególnym, celo-
wym, ukierunkowanym tak czy inaczej działaniem, czyli tak, jak się dzieje: 
„...obraz lub kaligrafi a muszą być ukończone w czasie jednego oddechu, 
ostatecznie w czasie jednej koncentracji. [i dalej: moment pisania jest jak] 
moment uderzenia przez pianistę w klawisz – brzmienia dźwięku nie da 
się poprawić później”94. Ten moment ma stanowić właśnie jedność stanu 
wszechświata i „poruszającej się fi gury w momentalnej równowadze”. 
A doskonała kaligrafi a nie jest martwym zapisem tego zdarzenia, lecz jest 
pełna życia (qi). Tkwi ono w ruchu pędzla. Na ten ruch, jak o tym już była 
mowa, składa się wiele czynników i danych, niepowtarzalnych okoliczności 
wykonywania kompozycji kaligrafi cznej. Zewnętrzny kształt kaligrafi i jest 

92 José Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki…, s. 186–187.
93 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 7.
94 Kwo Da-wei, Chinese Brushwork…, s. 63 i 65.
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„śladem” owego wydarzenia pozostawionym na podłożu. Nie da się owe-
go kształtu kresek osiągnąć inaczej niż wprawnie, poprawnie wykonując 
sekwencję ruchów, które się na nią składają. 

Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę, to w kaligrafi i chińskiej mamy 
do czynienia z formą, w której ważną rolę odgrywa właśnie perspektywa. 
Tak, tak! To nie pomyłka. Na Zachodzie uważamy, że perspektywa jest 
głównie związana z malarstwem fi guratywnym, ponieważ była odpowie-
dzią na następujący problem techniczny, jaki miał do rozwiązania malarz: 
jak na dwuwymiarowej przestrzeni płótna obrazu ująć trójwymiarową 
przestrzeń brył geometrycznych budynków? Wynalazł więc złudzenie 
trzeciego wymiaru, złudzenie głębi dwuwymiarowej przestrzeni obrazu. 
Problem, z jakim zmagał się kaligraf / malarz chiński, był zupełnie innego 
rodzaju. Jak na dwuwymiarowej przestrzeni zwoju papieru czy jedwabiu 
przedstawić jeszcze jeden wymiar – ale nie głębi… lecz czasu. Nie inspiro-
wała go bowiem geometria bryły, lecz natura zmienności, czasu, zdarzenia, 
historii. 

Komiks jest współczesną sztuką z zachodniego kręgu kulturowego, 
w której twórcy mieli do rozwiązania podobny problem kompozycyjny. 
Rozwiązali go za pomocą konwencji określającej, że jeżeli na stronie mamy 
ułożonych parę „kapsuł” wypełnionych każda jakimś innym obrazem, ogra-
niczonych wyraźną linią, to, idąc od lewej strony do prawej i z góry do dołu, 
należy przyjąć, że między jedną a drugą „kapsułą” jest różnica w czasie, 
jaki upłynął między jednym, wcześniejszym zdarzeniem, a następującym 
po nim kolejnym. To pozwala stworzyć w wyobraźni czytelnika komiksu 
poczucie płynącej wydarzeniami historii. 

Chińscy twórcy swój problem rozwiązali nieco inaczej. W celu za-
markowania płynącego czasu, zdarzających się historii i zmieniających 
się okoliczności, zwrócili się w stronę ustandaryzowanych reguł pisania 
znaków chińskich. Okazali się w tym zakresie nieodrodnymi dziećmi 
własnej kultury, własnego fi lozofi cznego obrazu świata. Możemy przybli-
żyć sobie ten sposób budowania perspektywy temporalnej w następujący 
sposób. Każdy, kto uczył się pisać po chińsku, wie, że znak powstaje jako 
konsekwencja wykonania sekwencji ruchów, ciągu kroków. Tak, jak już 
o tym pisałam, istnieje parę ogólnych reguł wyznaczających kolejność 
wykonywania tych ruchów: z góry na dół; z lewej ku prawej stronie. Stąd 
nawet, jeśli nie zna się danego konkretnego znaku – co zawsze oznacza nie 
tylko to, że nie zna się jego znaczenia, ale również i to, że nie wie się jak, 
w jakiej kolejności pisać kreski, które składają się na taki nieznany sobie 
znak – to i tak można spróbować poszukać, odnosząc się do tych ogólnych 
reguł, początku, w którym „wydarzenie” pisania tego konkretnego znaku 
się rozpoczęło. Kontemplacja dzieła sztuki w tym przypadku staje się jak 
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gdyby ponownym uczestniczeniem w wydarzeniu, które dawno temu, być 
może nawet bardzo dawno temu, rozpoczęło się i zakończyło. Dzięki sztuce 
kaligrafi i nie odeszło jednak bez śladu i bezpowrotnie w przeszłość wraz 
z czasem, który minął, i już nigdy się nie powtórzy. 

Kontemplowanie kaligrafi i moglibyśmy tu przyrównać do oglądania 
fi lmu dokumentalnego. Aby się to udało, po pierwsze trzeba wiedzieć, 
w jakim kierunku należy przewijać taśmę. Znamy zabawne konsekwencje 
puszczania obrazu fi lmowego od końca. Tu również trzeba wiedzieć, gdzie 
jest początek kaligrafi i, ponieważ wyznacza to prawidłowy kierunek jej 
kontemplacji. Nie zawsze musimy oglądać od początku do końca, możemy 
zacząć od dowolnego momentu, ale zawsze w dobrym kierunku. Tylko 
dzięki temu możemy podziwiać kaligrafi ę chińską – formę rozwijającą się 
w czasie. 

Porównanie ze sztuką fi lmową pozwoli nam zwrócić uwagę na jeszcze 
jedną charakterystyczną cechę sztuki kaligrafi cznej. Chcąc zrobić doku-
mentalny zapis jakiegoś wydarzenia, napotykamy pewną zaskakującą 
przeszkodę. Każdy, kto kiedykolwiek próbował to robić, a w dobie moż-
liwości fi lmowania telefonem komórkowym doświadczenie to jest dość 
powszechnie dostępne, na pewno na nią się natknął. Otóż zapis na taśmie 
fi lmowej nieprzyjemnie różni się od zapisu utrwalonego w naszej pamięci. 
A jeszcze dokładniej, nie jest w stanie oddać naszego oglądu tego wydarze-
nia, ponieważ to wydarzenie zrodziło się w naszym przeżyciu, uczuciach, 
w naszym w nim uczestniczeniu, nawet jeśli to uczestnictwo ograniczało 
się do bycia biernym świadkiem wydarzeń. „Zimne oko kamery” utrwala 
nie to, co dla nas było „wydarzeniem”. Te dwie rzeczywistości: obiektywu 
kamery i umysłu, jak gdyby się nie zgrywają. 

Ale nieraz zdarza nam się oglądnąć fi lm, który jest artystycznie prze-
tworzoną rzeczywistością sztuki (w tym sztuki dokumentu) i mamy po-
czucie „zgrania”, że „to właśnie tak było”. Dobra kaligrafi a jest takim 
artystycznie przetworzonym światem, który dlatego potrafi  „zgrywać się” 
z naszą duchową rzeczywistością. I tylko w takim przypadku pojawia się 
„rezonans qi” – kategoria, która w czasach późniejszych niż te, którym się 
przyglądamy, pojawi się w traktatach estetycznych na określenie tego efektu 
harmonijnego zgrania – między dziełem sztuki a umysłem kontemplują-
cego go człowieka. Tylko wielkie dzieło sztuki ożywia (qi), pobudza, daje 
duchową energię wspomagającą dojrzewanie tego, kto kieruje swą uwagę 
na „ślady dao” wielkich mistrzów przeszłości, na zawartą w ich dziełach 
„ożywczą” esencję rzeczywistości.

Przy takim korzystaniu z perspektywy w kaligrafi i chińskiej ogromna 
rola przypada stanowi umysłu, w jakim się spotyka człowiek kontemplujący 
arcydzieło kaligrafi i i ten, kto się w niej zapisał jako jej twórca. „Perspek-
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tywa umysłu” (a umysł – przypomnijmy – to serce i intelekt) potrzebuje 
swobody i wyciszenia, by mogło dojść do spotkania, do kontemplacyjnego 
wejścia swobodnie wytyczającego i przemierzającego drogę znaków roz-
grywających się na „szlakach qi”. I w tego typu kaligrafi i nie ma znaków 
zbyt prostych, uniemożliwiających tym samym zastosowanie perspek-
tywy temporalnej. Nawet kropka nigdy nie jest formą statyczną. Reguły 
jej kaligrafowania wyznaczają krok pierwszy, w którym pędzel styka się 
z podłożem, ruch jej zakręcenia, ruch cofnięcia się pędzla i ponowny ruch 
ku przodowi odrywający pędzel od podłoża i kończący jej formę. Tak 
samo jest w przypadku innego prostego znaku yi (一) oznaczającego jeden, 
całość. I w tym przypadku droga pędzla nie jest drogą długopisu jednostaj-
nie wykreślającego prostą kreskę poziomą. Ta kaligrafi czna droga nie jest 
jednorodna, ma fazy (położenie pędzla z równoczesnym zawinięciem do 
przodu-cofnięcie-do przodu posuwiście-cofnięcie-do przodu-lekko w górę-
oderwanie) i doskonale prosta. Ma formę ruchu, zmiany, czyli dzieje się 
w jej ramach dużo, i im kaligraf jest większym artystą, tym dzieje się więcej 
i to „dzianie się” bardziej ożywczo oddziałuje, pobudza umysły tych, którzy 
uczestniczą w kaligrafi i, jak należałoby to nieco dziwnie sformułować po 
to, by przywołać tę swoistą cechę kaligrafi i jako zdarzenia artystycznego. 

Powtórzmy raz jeszcze. Ważne jest tutaj to, iż dobry kształt w całości 
jest wynikiem biegłości w wykonywaniu ruchów składających się na tę, 
zdawać by się mogło, jednorodną formę, tak jak w tańcu jego forma w cało-
ści zależy i jest wynikiem wyćwiczonej biegłości w wykonywaniu kolejnych 
kroków. Nie da się w inny sposób tego kształtu osiągnąć. Gdyby bowiem 
wziąć sprawnego kaligrafa obszaru łacińskiego i pozwolić mu odtworzyć 
kształt kresek chińskiej kaligrafi i jego technikami, to otrzymany wynik 
będzie zewnętrznie podobny, ale „martwy”. Natomiast gdyby poprosić 
artystę chińskiego o wykonanie kopii danej kaligrafi i, to jego kopia może 
się okazać „żywa”, ale jej zewnętrzny kształt będzie odbiegał od orygina-
łu. Jak w tańcu, każde wykonanie tej samego układu choreografi cznego 
będzie inne. Nie da się bowiem dwa razy powtórzyć ruchu w dokładnie 
taki sam sposób. 

3.2.4. Księgi klasyczne

Sześć sztuk w znaczeniu Sześcioksięgu w pierwszej kolejności odnosi się 
do korpusu tzw. ksiąg klasycznych ( jing 经). Pierwszym z nich jest wła-
śnie Sześcioksiąg. W jego skład wchodzą: Księga przemian (Yijing 易经) 
wraz z Księgą pieśni (Shijing 诗经), Księgą dokumentów (Shujing 书经), 
księgami Ceremonii i obyczajów (Yili 仪醴) oraz Kroniką wiosen i jesieni 
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(Chunqiu 春秋). Zbiór ten został ułożony w czasach dynastii Han i w jego 
skład miała wchodzić jeszcze Księga muzyki (Yuejing 乐经), która jednak 
zaginęła jeszcze w starożytności. Następnym zbiorem ksiąg klasycznych 
był Dziewięcioksiąg (Pięcioksiąg wraz z klasycznymi komentarzami, zbiór 
ułożony w czasach dynastii Tang) oraz pochodzący z czasów dynastii Qing 
Trzynastoksiąg (Dziewięcioksiąg z dodaniem Dialogów konfucjańskich (Lu-
nyu 论语), Księgi Mencjusza (Mengzi 孟子), Księgi nabożności synowskiej 
(Xiaojing 孝经) i starożytnego słownika chińskiego (Erya 尔讶).

Klasyczne księgi wchodzące w skład Sześcioksięgu konfucjańskiego 
posługują się językiem, którym wyrażać można i poezję, i treści społeczno-
-polityczne oraz fi lozofi czne. Ta możność związana jest z językiem i wy-
korzystuje jego niedookreśloność. Bowiem powiedzieć, że klasyczny język 
chiński jest wieloznaczny, to stanowczo za mało! Jest on wieloznaczny 
w taki sposób, że układając w nim poezję, równocześnie można opiewać 
uroki krajobrazu i beztroski czas zagubienia się w nim oraz odczytywać go 
jako krytykę bieżących trudnych, kontrowersyjnych czy bolesnych wydarzeń 
społecznych, lub wzruszać się poezją miłosną, która może też, nieomal rów-
nocześnie, być interpretowana jako komentarz polityczny. Tak o tym pisze 
znawca zawiłych zagadnień chińskiej kultury, Mieczysław J. Künstler: 

Pośród różnorakich konsekwencji braku rodzaju gramatycznego warto wymie-
nić i tę, którą Chińczycy wyzyskiwali świadomie. Można było na przykład napi-
sać utwór poetycki, którego tematem jest żal A do B. Utwór taki może wyglądać 
jak lament porzuconej kochanki, ale może zarazem być odczytany jako skarga 
ministra odsuniętego od władzy. Jest to zjawisko w Chinach nagminne i sięga-
jące korzeniami największego ze starożytnych poetów, Qü Yüana (ok. 340–278 
przed Chr.), którego Jiuchang, tj, Dziewięć strof, to właśnie cykl poetycki po-
wstały w okresie wygnania i wyrażający tęsknotę do władcy. Niewykonalne jest 
w tym przypadku zadanie tłumacza, który przekładając utwór na jakiś język 
znający kategorię rodzaju, musi przesądzić o jednej tylko interpretacji dzieła95.

Dla czytelnika zachodniego sposób, w jaki wykorzystuje się i traktuje 
księgi klasyczne przez konfucjańskich uczonych, jest doprawdy zdumiewa-
jący nie tylko z powodu korzystania przez twórców z tej niedookreśloności 
gramatycznej i znaczeniowej klasycznej chińszczyzny. Gdy się mu uważnie 
przyjrzeć, oczywistym staje się „artystyczny” kontekst badawczej pracy 
nad tekstem. Jak w tym przypadku powstaje „dzieło sztuki”? Co daje nam 
podstawę do twierdzenia, że i tutaj mamy do czynienia z przedsięwzię-
ciem artystycznym, które wyznaczane jest przez te same podstawowe 
wyznaczniki, jakie wyodrębniliśmy w kontekście sztuk wcześniej przez 

95 M.J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Ossolineum, Wrocław 1994, s. 84.
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nas omawianych? Co tutaj jest zewnętrzną formą elegancji, a co wyznacza 
wewnętrzną treść? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na te pytania.

Po pierwsze, jak o tym pisaliśmy, dla konfucjanisty „artystyczny” za-
wsze znaczy „transformujący ku doskonałości, ku mądrości”96. Studiowa-
nie ksiąg klasycznych składa się – obok uprawiania ceremonii, muzyki, 
kaligrafi i itd., oraz obok ćwiczenia się w cnotach konfucjańskich – na 
korpus „nauki konfucjańskiej” (xue 学), która według Xinzhong Yao (tym 
razem zacznijmy nie wprost od starożytnych korzeni, lecz od autorytetu 
współczesnych konfucjanistów) jest „…najważniejszą ścieżką wiodącą ku 
doskonałości”. Dalej Xinzhong Yao, w rozdziale noszącym znamienny tytuł 
„Nauka jako ścieżka duchowa”, tak przedstawia sposób, w jaki konfucjani-
ści traktowali księgi klasyczne [wytłuszczenia w tekście są moje]:

Większość konfucjanistów wykazuje znikome zainteresowanie „zbawieniem”, 
jeśli przyjmiemy, że to pojęcie oznacza zbawienie przez nadnaturalną moc, po-
nieważ w istocie „żadnego zbawienia jednak, wyjąwszy zbawienie od barba-
rzyństwa będącego następstwem braku wykształcenia, konfucjanista nie pra-
gnął” (Weber, 1968: 228). Dzięki kształceniu ludzie mogą rozwijać siłę moralną 
i podążać w stronę cnoty. Z tego powodu w przypadku mistrzów konfucjań-
skich nauka staje się głównym narzędziem ułatwiającym proces przemiany 
z tego, co jest realizowane, w to, co powinno być realizowane, z bycia podob-
nym zwierzęciu, w bycie w pełni ludzkim, z tego, co niecywilizowane, w to, co 
cywilizowane, z tego, co pozbawione kultury, w to, co kulturalne. W procesie 
tym to nie modlitwa i nie skrucha, lecz nauka zajmuje centralne miejsce. W ten 
sposób konfucjanizm dowodzi, że „uczyć się” znaczy „żyć”, „czynić postępy”, 
„być dojrzałym”, a nawet „być wiecznym”. 

Ze swej istoty nauka konfucjańska nie jest po prostu czytaniem ksiąg, 
lecz szczególnym rodzajem praktyki bądź ćwiczenia moralnego. […] Aby 
uregulować owe praktyki [życia społeczno-politycznego], konfucjaniści opraco-
wali wiele programów ćwiczeń opartych na uznanych tekstach. W epoce Konfu-
cjusza do najważniejszych należały pisma poświęcone rytuałowi / etykiecie, mu-
zyce, poezji i historii. […] Kolejnym obok muzyki i rytuału / etykiety ważnym 
aspektem treningu moralnego była poezja: bez studiowania Księgi poezji żaden 
człowiek nie potrafi ł poprawnie mówić, a bez studiowania Księgi obyczaju nie 
można było kształtować własnego charakteru (Lunyu, 16/13). Konfucjanizm zo-
stał uznany za wybitną szkołę, gdyż skupiał się na tych właśnie umiejętnościach, 
a wcześni konfucjaniści słynęli z niestrudzonego intonowania starożytnych tek-
stów oraz wyśpiewywania starodawnych pieśni i grania muzyki nawet w obliczu 
śmierci. W Zapiskach historyka czytamy, że kiedy Liu Bang (panujący w la-
tach 206–195 p.n.e.) pokonał swego największego rywala i wkrótce miał się stać 
pierwszym cesarzem dynastii Han, „pomaszerował na północ i otoczył państwo 
Lu swym wojskiem, lecz uczeni konfucjańscy z Lu pozostali niewzruszeni, re-
cytując i omawiając swoje księgi, praktykując rytuały i muzykę oraz nigdy 
nie pozwalając ucichnąć dźwiękom strun i słów”)97.

96 Xinzhong Yao, Konfucjanizm…, s. 210.
97 Ibidem, s. 211–212.
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Zatem nauka jak religia, a sztuka jak fi lozofi a – w poszukiwaniu mą-
drości? Czy tak?! Tak właśnie to się prezentuje i współcześnie, i w długim 
ciągu tradycji konfucjańskiej. Aby przekonać czytelnika, że Xinzhong Yao 
nie jest wyjątkiem, i że tego, co napisał, nie należy kłaść na karb jakiejś 
rzadkiej intelektualnej egzaltacji, posłużmy się innym przykładem. Zajrzyj-
my do pism jednego z najbardziej uznanych współczesnych konfucjanistów. 
Tu Wei-ming tak opisuje trudności, jakie napotyka się w badaniach nad 
księgami klasycznymi [wszystkie wytłuszczenia w cytowanym tekście 
pochodzą ode mnie]: 

Konfucjańskie podejście do literatury klasycznej w Chinach cesarskich z pew-
nością różni się od podejścia współczesnych studentów do intelektualnej histo-
rii Chin. Na przykład czas i energia, jaką kształcące się osoby za panowania 
dynastii Ming (1368–1644) poświęcały przeciętnie na studiowanie Zhongyong 
[Doktryna środka, jeden z klasyków wchodzący w skład Czteroksięgu konfu-
cjańskiego] wydaje się być całkowicie nieproporcjonalna do uwagi, jaką obdarza 
ją współczesny kandydat na magistra, który zabiega o wyższy stopień na kursie 
poświęconym myśli chińskiej na nowoczesnym uniwersytecie. Tradycyjnie, stu-
dent konfucjański zaczynał prawdopodobnie swoje studia nad Zhongyong naj-
wcześniej w wieku ośmiu lat. Po dokładnym nauczeniu się tekstu na pamięć, 
miał czas na uchwycenie jego sensu poprzez stopniowe wkraczanie w tekst. 
Bez narzucanych sobie wcześniej schematów interpretacyjnych mógł próbować 
uświadamiać sobie jego wewnętrzną logikę za pomocą wiedzy osobistej. 
Systematyczna recytacja, częstokroć oparta na wadliwie złożonym, przegniłym 
zwoju księgi używanej do nauki, była dla niego długim, wytężonym procesem, 
który był określany jako pomoc w dojrzewaniu całościowej wizji integrującej 
naukowy i empiryczny wymiar jego rozumienia tekstu. Zhu Xi absolutnie nie 
żartował, gdy w odpowiedzi na wątpliwości swoich studentów dotyczących uży-
wanych metod czytania klasyki konfucjańskiej, po prostu pouczał ich, by spraw-
dzali to wszystko doświadczalnie »ucieleśniając« nauki w życiu codziennym. 
Dla nowoczesnych czytelników taka rada musiałaby brzmieć dziwacznie, jeśli 
nie całkowicie irracjonalnie. Nie mamy ani czasu, ani cierpliwości by uwew-
nętrzniać tekst Zhongyong w sobie samych; nie jesteśmy nawet przekonani co 
do tego, że byłby to wysiłek wartościowy. Dla wielu, czy to z powodu jej zwod-
niczej prostoty, czy też nie, Zhongyong zdaje się być wystarczająco krótka, by ją 
przeczytać, przeanalizować i przetrawić w parę dni98.

Zwróćmy uwagę na widoczne zakłopotanie Tu Wei-minga, który pisze 
dalej tak: 

Moim celem nie jest uchronienie Zhongyong od błędnych interpretacji, ja sam 
nie wiem, jak dojść do „poprawnej” interpretacji tego tekstu. Jestem boleśnie 
świadom tego, że wymóg obiektywności jest istotny w każdej formie nauko-
wych dociekań i że istnieje, ogólnie mówiąc, ogromna różnica między bada-

98 Tu Wei-ming, Centrality and Commonality. An Essay on Confucian religiousness, 
SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture, New York 1989, s. 9–10.
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niami analitycznymi a osobistym ocenianiem. To pierwsze uwzględnia bada-
nia, podczas gdy to drugie nazbyt często staje się bezpłodnym zaskorupieniem. 
Moje podejście do tego zagadnienia nie jest wyborem pomiędzy tymi dwoma 
sposobami, lecz raczej próbą ich połączenia99.

I jeszcze jeden znamienny fragment:

…odkąd interpretacja w tym szczególnym kontekście [jakim jest wizja tekstu jako 
„organicznej całości”] nie jest narzucaniem określonych zapisów racjonalności 
tekstu, lecz procesem otwierania się samemu na tekst, czuję, nawet teraz pod-
czas pisania, boleśnie sens odkrycia i przemożną potrzebę konfi rmacji, umoc-
nienia się w nim. Tak więc ostateczny wynik jest po prostu próbą poszukiwania, 
czekającą na ocenę jej wartości dokonaną przez wspólnotę uczonych, w której dą-
żenie do takiego typu uczenia się było kiedyś na pierwszym miejscu jako w pełni 
znaczące. Konsekwentnie, moja interpretacja Zhongyong nie jest niczym więcej 
niż ponownym odegraniem wiekowego konfucjańskiego rytuału100.

I na koniec następująca uwaga: 

Jednakże jeśli rozdziałowi pierwszemu Zhongyong brakuje uważnej retoryki, 
to jego metoda prezentacji, wraz z wielorakimi pokładami znaczeń w wysoce 
zwartym sformułowaniu językowym przywołuje ducha poezji. Faktycznie, jako 
punkt orientacyjny, możemy w końcu zasugerować, że ten poetycki sposób, 
wraz z naciskiem na wewnętrzny ludzki rezonans, jest bardziej stosowny dla 
Zhongyong niż nastawienie retoryczne wpływające na czytelnika poprzez sztu-
kę perswazji. Ważną rzeczą, którą należy brać pod uwagę, jest jedność doświad-
czenia uzyskana poprzez syntetyczne zetknięcie się z tekstem jako całością101.

Pozostawiając tymczasem na boku pytanie o to, czy i jak udała się Tu 
Wei-mingowi jego „próba”, spróbujmy wyczytać z obu tych uwag (Xinzhon-
ga Yao i Tu Wei-minga), jakie mianowicie jest tradycyjne, konfucjańskie 
podejście do ksiąg klasycznych, które, jak widzimy, były zarówno trakta-
tami fi lozofi cznymi, dotyczącymi polityki, jak i tekstami „przepełnionymi 
duchem poezji”. Zestawiając ze sobą przytoczone teksty, widzimy, że po 
pierwsze: obaj badacze – być może nieco zakłopotani, ponieważ są dobrze 
zaznajomieni z zachodnimi standardami uprawiania nauki – nie różnicują 
swego podejścia do sztuk i ksiąg. Generalnie traktują w ten sam sposób 
ceremonie i muzykę, jak i księgi klasyczne. W jednym i w drugim przy-
padku możemy posłużyć się tym samym diagramem, w którym całość 
tekstu wyznaczana jest przez dwa dopełniające się bieguny, które tworzą 
zewnętrzną formę i wewnętrzną treść. Od formy wymaga się tego samego, 
czego wymaga się od form ceremonii, muzyki i kaligrafi i. Jest ona miano-
wicie oceniana jako elegancka, posiadająca wdzięk. Dlatego Tu Wei-ming 

099 Ibidem, s. 10
0100 Ibidem, s. 2–3.
101 Ibidem, s. 8–9.
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pisze o tym, że Zhongyong, jeden z najbardziej kluczowych traktatów 
fi lozofi cznych konfucjanizmu, jest w swej zewnętrznej formie językowej 
z ducha poetycki. I zapewniam czytelnika, że w długiej historii konfucjań-
skiego badania ksiąg klasycznych można bez trudu znaleźć i cytować bez 
liku uznanych komentatorów, którzy podkreślają i rzec można: delektują 
się tym samym, czyli elegancją formy tekstów wchodzących w skład za-
równo Sześcioksięgu, jak i Czteroksięgu. Oddajmy głos François Jullienowi, 
który pisze o tym tak: „Komentatorzy, mówiąc o nich [chodzi o Dialogi 
konfucjańskie], używają tych samych terminów co wcześniej w przypadku 
poezji i w rzeczywistości w tym typie wypowiedzi celem nie jest to, by 
zrozumieć, lecz by »smakować«, długo się nią sycąc”102.

Po drugie, widać wyraźnie, że słowa tekstów układają się w znaczące 
struktury nie poprzez dyskurs, który prowadzi umysł w kolejnych krokach 
tworzących ciągi rozumowań od prawdy do prawdy, gwarantowanych 
poprawnością stosowanych praw logicznych. W tych tekstach takie formy 
oczywiście są stosowane, ale ostatecznie okazuje się, że to nie na nich opiera 
się ich waga. Wszystko to, co jest tu tekstem, jest jak pusta forma ceremonii, 
która swoją „treść”, „znaczenie” w całości czerpie z dojrzałości człowieka, 
który z nią pracuje. Logiczna poprawność ma tu użyteczną formę elegan-
cji. Dlatego nie wystarczy zrozumieć, bo te teksty niczego nie interpretują 
i nie odkrywają. One jedynie kierują praktyką – praktyką samoprzemiany. 
Dlatego mówi się o konieczności „otwierania się na tekst”, „internalizacji 
jego formy”, „rezonansie”, „sprawdzaniu we własnym doświadczeniu” 
itd. Powiedzmy to jeszcze raz wyraźnie. Zakłopotanie badaczy chińskich 
wynika z faktu, że nie widzą oni zysków, jakie dałoby postępowanie z ich 
klasycznymi tekstami w standardach nauk pozytywnych. Należy jednak 
zaznaczyć, że z drugiej strony nie uważają, iż należałoby postępować w tzw. 
naukach pozytywnych na sposób konfucjański, ale też to, czym zajmuje 
się nauka konfucjańska, nie powinno stawać się jedynie przedmiotem nauk 
pozytywnych. 

Jak pisze inna współczesna badaczka, JeeLoo Liu „…dla Chińczyków 
fi lozofować oznacza docierać do najlepszych przekazów Dao”103. Dlatego 
Chińczycy stale powołują się na klasyków, ale w taki sposób, jak uczący 
się muzyki czy kaligrafi i uczą się na mistrzach, na mistrzowskich wyko-
naniach: „Poziom wiedzy adepta oceniano na podstawie jego zdolności do 
ogarnięcia i objaśniania – nie zaś krytyki czy podważania tradycyjnych 
nauk”104. Ćwiczenie się w owym „ogarnięciu i objaśnianiu”, ze względu na 

102 F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, tłum. 
Maciej Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, s. 140.

103 JeeLoo Liu, Wprowadzenie do fi lozofi i chińskiej…, s. 11.
104 Ibidem, s. 11.
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ów nakaz „internalizacji formy” słów, prowadziło do zrozumienia, nagłego 
błysku ogarnięcia całości. Ale owo zrozumienie nie było wiedzą w znacze-
niu nauk pozytywnych, lecz raczej oświeceniem (ming 明), które transfor-
mowało osobowość człowieka tak samo, jak czynił to wstyd w przypadku 
ceremonii czy uczucie uniesienia, radości i harmonii w przypadku poezji 
i muzyki. Badacz zachodni, gdy pisze o takich uczuciach towarzyszących 
odkryciu naukowemu, to nie traktuje ich jak istotnych elementów w jego 
badaniach. Konfucjański uczony bada właśnie ze względu na możliwość 
ich pojawienia się. W Zhongyong jest taki fragment, który opisuje standard 
badania w następujący sposób:

Studiuj – szeroko, badaj – ściśle, rozważaj – ostrożnie, rozróżniaj – jasno, 
i ćwicz gorliwie. Nie przerywaj dopóki jest jeszcze coś, czego nie studiowałeś, 
lub studiowałeś, lecz jeszcze nie zrozumiałeś. Nie przerywaj, dopóki jest jesz-
cze jakieś niezadane pytanie lub pytanie bez odpowiedzi. Nie przerywaj, dopóki 
jeszcze nie wszystko zostało rozważone, lub rozważone, lecz sens nie został 
uchwycony. Nie przerywaj, dopóki jeszcze nie wszystko zostało rozróżnione 
lub, gdy rozróżnienie nie jest jasne. Nie przerywaj, dopóki jest jeszcze coś, cze-
go nie ćwiczyłeś, lub ćwiczyłeś, lecz niezbyt gorliwie. Ktoś zdolny będzie do 
jednego, ale Ty użyj setki starań. Ktoś zdolny będzie do dziesięciu, Ty posłuż 
się tysiącem starań. Ten, kto zdolny jest postępować w ten sposób, choć głupi, 
na pewno stanie się rozumny; choć słaby, na pewno stanie się silny105.

Wygląda to tak jak standardy nauki zachodniej, ale to jest echo postępo-
wania jednego z uczniów Konfucjusza: „Gdy Tsy-lu został o czymś pouczo-
ny, a nie zdołał tego jeszcze w życie wprowadzić, bał się, by mu nowych 
nauk nie udzielono”106. To wszystko są ćwiczenia, które mają doprowadzić 
do dojrzałości, nie do obiektywnej prawdy nauki pozytywnej, nie do prawdy 
w arystotelesowskim sformułowaniu, lecz do prawdy wewnętrznej (cheng 
诚), bo to ona, jak już to wiemy z rozdziału drugiego jest najgłębszą pod-
stawą istnienia. Te studia się wykonuje tak jak kaligrafi ę i muzykę. Traktat, 
jego logiczna forma i „treść” zewnętrzna, jest zapisem historii zmagania 
się z materią myśli i zdobywania biegłości w ich formułowaniu, która to 
biegłość jest znakiem dojrzałości artysty-komentatora klasycznych trakta-
tów. Zapisy tych traktatów nie są „o czymś”. Nie zajmują się językowym 
ujmowaniem jakieś wiedzy. Słowa nie służą temu, by ująć, lecz by stać się 
okazją do ćwiczenia się. I jeszcze raz posłużmy się Doktryną środka, która 
tak wyjaśnia sens jej spisania: 

Praca ta prezentuje ciągłość nauki konfucjańskiej, aż do Zisi, który ją spisał, 
aby zapobiec błędom powstającym w trakcie jej przekazywania, i wręczył ją 
Mencjuszowi. […] Otwórz ją, a wypełni sześć kierunków [to jest północ, połu-

105 Doktryna środka…, s. 337.
106 Dialogi konfucjańskie 5/13, s. 64.
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dnie, wschód, zachód, zenit, nadir, czyli cały świat]. Zamknij ją, a przechowy-
wana jak święte księgi, spocznie skryta w wielkiej tajemnicy. Można się w niej 
rozsmakować, a wszystko to, czego uczy, jest trwałe. Gdy bada ją zdolny czy-
telnik, z zachwytem, aż do zrozumienia, to może zwracać się do niej w swoim 
własnym życiu, i wtedy odkryje, że nie można wyznaczyć jej granic107.

Odnajdujemy więc i tu ideał użytecznej elegancji transformującej czło-
wieka w cywilizowanego, kulturalnego, dojrzałego. Mamy tu również ideał 
mistrza. Badanie księgi traktowane jest jak „pójście śladami przodków”, 
jak spotkanie z mistrzem, które pobudza do naśladowania go. W tym na-
kazie internalizacji, tworzenia empirii jest dokładnie to samo – te same 
problemy i zagrożenia, z którymi spotkaliśmy się w przypadku ceremonii. 
Dlatego rozumienie rodzi się w tej na konfucjańską modłę potraktowanej 
empirii, która sprowadza się do wprowadzania wzorów kultury we własne 
doświadczenie życiowe, w ich ciągłym ożywianiu tym, że się je realizuje 
we własnym codziennym życiu. I w ten sposób trzeci ideał sztuki – ideał 
praktyki – też jest ważny w prawidłowym postępowaniu z klasycznymi 
księgami konfucjanizmu. Faktycznie, trudno byłoby w takim kontekście 
powiedzieć, że te księgi się jedynie czyta. 

Konfucjusz radzi, by „umysł rozwijać przez badanie Księgi pieśni, wolę 
wzmacniać przez spełnianie obrzędów, a cnoty doskonalić przez uprawianie 
muzyki” (Lunyu, 8:8). Przyjrzyjmy się bliżej tekstowi oryginalnemu: 子曰
∶兴於诗， 立於礼，成於乐。(Ziyue: xing yu shi, li yu li, cheng yu yue). 
James J.Y. Liu w swej klasycznej już książce wprowadzającej w świat poezji 
chińskiej tłumaczy ten passus następująco: „Let yourself be inspired by 
Poetry, confi rmed by ritual, and perfected by music”108. Podobnie Edward 
Slingerland: „Find inspiration in the Odes, take you place through ritual, 
and be perfected by music”109. W obu przekładach zwraca się uwagę na 
inspirację płynącą z Księgi pieśni. Inspirację, która w pewnych okolicz-
nościach nabierała szczególnego charakteru. Tu Wei-ming w swym eseju 
zatytułowanym Konfucjańskie postrzeganie dojrzałości tak opisuje ów 
wyjątkowy rys charakteryzujący koncepcję dojrzewania, stawania się po 
prostu człowiekiem dorosłym:

Idea, że młodość, dorosłość i starość są trzema niemożliwymi do rozdzielenia 
wymiarami dojrzałości jest zgodna z konfucjańską wiarą w to, że osoba w peł-
ni dojrzała najpierw powinna inspirować się »poezją«, następnie winna usta-
lić swą pozycję przez „rytuał”, i ostatecznie udoskonalać się przez „muzykę”. 

107 Ibidem, s. 345.
108 James J.Y. Liu, The Art of Chinese Poetry, The University of Chicago Press, Chicago 

1966, s. 66. 
109 History of Chinese Philosophy, red. Bo Mou, Routledge, London, New York 2009, 

s. 120. 
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Prawdopodobnie nie będzie przesadnym sugerowanie, że dorosłość, jako proces 
dorastania, może być rozumiana jako nieprzerwanie kontynuowana „rytualiza-
cja” – idąc od „poezji” ku „muzyce”110.

Ale na tym nie koniec niezwykłości świata ksiąg klasycznych w Chi-
nach. Tacy badacze, jak William G. Boltz czy Mark E. Lewis, próbując 
zrozumieć różnice w układzie tekstów takich, jak Yijing, Laozi, Liji zna-
lezionych w Mawangdui, odkrywają, moim zdaniem, jeszcze jeden kapi-
talny – ważny i zarazem fundamentalny – historyczny kontekst, w jakim 
należy te traktaty postrzegać. William Boltz w artykule zatytułowanym 
The Composite Nature of Early Chinese Texts wychodzi od opisu sposobu, 
w jaki powstawał zapis traktatów fi lozofi cznych. Otóż w większości pisa-
no wtedy na czymś w rodzaju bambusowych deszczułek czy też pasków, 
których długość wyznaczona była odległością międzywęźli rośliny. Te 
paski bambusa były później łączone w większe całości poprzez wiązanie 
deszczułek razem, jedna za drugą. Tak powstawała książka, która dawała 
się zwijać i rozwijać podczas czytania. 

Według Bolta, ten sposób pisania zasadniczo wpłynął na formę ujmo-
wania myśli. Otóż starano się komponować dyskurs w taki sposób, by na 
jednym pasku mieścił się skończony pod względem tematu zapis. Stąd to, 
co współcześnie odpowiada na przykład poszczególnym „rozdziałom” 
w Laozi lub „heksagramom” w Księdze przemian, jest takie a nie inne, 
ponieważ koresponduje z wymiarami paska bambusa, na którym zostało 
zapisane. To po pierwsze. 

Po drugie, według Williama Boltza, dawało to dużą dowolność w kom-
ponowaniu pasków w ciąg większej całości, jaką była księga. Ta dowolność 
miała ogromne znaczenie, ponieważ mógł powstawać więcej niż jeden 
układ, który raz ułożony i później układany, na nowo odzwierciedlał hi-
storię transmisji nauki. Tymi, którzy układali księgi, nie byli jedynie sami 
autorzy słów. Byli nimi nauczyciele (dodajmy – konfucjaniści, czyli ru). 
Taki traktat (powiązane w danej kolejności paski bambusa) był swego 
rodzaju zapisem „lineażu tekstowego” lub „lineażu zawodowego”, jak 
określił to Boltz, który słusznie zauważa przy tej okazji, że różne wersje 
tego samego traktatu wskazują na charakter transmisji w ramach lineażu 
nazywanego szkołą fi lozofi czną ( jia). „Dłuższe teksty, literackie czy ese-
istyczne, napisane przez jednego autora, do czego jesteśmy przyzwyczajeni 
współcześnie, nie odzwierciedlają norm charakteryzujących wczesne teksty 
chińskie – a w najlepszym wypadku [jeśli występują] są wyjątkami”111. 

110 Tu Wei-ming, Humanity and Self-cultivation: Essays in Confucian Thought, Asian Hu-
manity Press, Berkeley 1979, s. 44.

111 William G. Boltz, The Composite Nature of Early Chinese Texts [w:] Text and Ritual in 
Early China, red. Martin Kern, University of Washington Press, Seattle 2005, s. 58–59.
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Według Boltza, komponowanie utworów z istniejących materiałów w nowy 
układ było praktyką szeroko rozpowszechnioną, wręcz normą w czasach 
literatury przedhanowskiej112. Dlaczego?

Ponieważ, po trzecie, księgi funkcjonowały w swoistym potrójnym 
układzie: mistrz – tekst – uczeń. I w tej analizie Boltza znajdziemy ową 
wcześniej zasygnalizowaną jeszcze jedną cechę ksiąg kanonu klasycznego; 
cechę, która nabiera szczególnej wagi w kontekście sześciu sztuk. Boltz 
w tym miejscu powołuje się na badania Lewisa i przytacza następujący 
fragment z jego książki Writing and Authority in Early China: 

Teksty były spisywane jako kolekcje cytatów, ponieważ czerpały one swój autory-
tet z zakładanej mądrości mistrza [Boltz podkreśla w tym miejscu, że nie chodzi 
jedynie o tego, kto jest twórcą tekstu, ale o wszystkich nauczycieli / mistrzów, 
którzy później używali tego tekstu w swojej praktyce dydaktycznej]. Ten z kolei 
wywodził swój autorytet z obecności wybitnych uczniów. Prosty wykład w for-
mie eseistycznej nie mógł uzyskać prawomocności w izolacji. Tym, co nadawało 
słowom wartość, było to, że wysłuchane, były rozważane, brane pod uwagę przez 
innych; i zwrotnie, że miały – tylko w ponownym ich wyłuszczeniu – sprawdzoną 
skuteczność w kontekście nauczania. I na odwrót, autorytet mistrza, był istotnie 
związany z tym [przedstawianiem / przyswajaniem sobie nauk] przez uczniów. 
Poszerzając, poprzez zasięg przekazywania nauki wielkiego mistrza czy nauczy-
ciela, uczniowie mogli sami stawać się nauczycielami. Stąd tekst, mistrz i ucznio-
wie byli nierozerwalnie ze sobą związani. Bez tekstu nie byłoby żadnego mistrza 
i uczniów; bez mistrza nie byłoby żadnego autorytatywnego tekstu, lub nie byłoby 
żadnej transmisji tekstu; bez uczniów żaden tekst nie byłby napisany czy przeka-
zywany, a mistrz zniknąłby wraz ze swoimi naukami113.

Spójrzmy tylko na jeden wymowny przykład – gdy Konfucjusz rozma-
wia ze swoim uczniem na temat szlachetności: 

Co sądzić o kimś, kto w biedzie nie ucieka się do pochlebstw, a w dostatku nie 
jest zarozumiały?

Mistrz odpowiedział: Ten na pochwałę zasłużył. Lecz jeszcze bardziej jest 
jej godzien ów, kto w biedzie jest zadowolony, a w dostatku obyczajność (li) 
zachować zdoła.

Na to Tsy-kung rzekł: W Księdze pieśni powiedziano: Nasz pan jest wspa-
niały jak kamień szlachetny, cięty i szlifowany, cyzelowany i wygładzony. Czy 
słowa te mówią o tym samym?

Mistrz odparł: Oto jaki jest Tsy-kung! Mogę z nim zacząć rozmawiać o Księ-
dze pieśni. Gdym mu początek ukazał, sam dalszą część pojął114.

112 Ibidem, s. 70.
113 Mark E. Lewis, Writing and Authority in Early China, State University of New York, 

Albany 1999, s. 58.
114 Dialogi konfucjanskie 1.15, s. 40–41.
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I inna sytuacja, która pokazuje istotną kwestię wzajemności procesu na-
uczania, aktywności i pożytku dla obu – i ucznia, i nauczyciela; a właściwie 
w świetle tego, co zostało już opisane – pożytku dla trzech: nauczyciela / 
tekstu / ucznia. 

Tsy-hia zapytał: Co znaczą te słowa Księgi pieśni: 
Wdzięczny uśmiech krasi lica.
Piękne oczy lśnią bielą i czernią, 
A biel każda barwę przyjmie.
Mistrz odparł: Przed przystąpieniem do malowania trzeba mieć białe tło.
Na to Tsy-hia powiedział: Czy nie znaczy to, że obrzędy (li) winny nastę-

pować później?
Mistrz odpowiedział: Tsy-hia umie rozjaśniać myśli moje. Mogę więc z nim 

teraz rozprawiać o Księdze pieśni115.

W świetle takich ustaleń oczywistym dla obu badaczy staje się zasad-
niczo performatywny charakter ksiąg wchodzących w skład sześciu sztuk. 
Księgi były częścią zdarzeń – moim zdaniem w dużej części o charakterze 
artystycznym (w znaczeniu przywoływanym w koncepcji sześciu sztuk) – 
transmisji kultury, które to zdarzenia miały niezwykle wielowymiarowy 
charakter. Przez samego Konfucjusza były traktowane jako jego własna 
misja egzystencjalna, sens jego życia i działalności. „Przekazuję jeno nauki 
starożytnych, lecz sam niczego nie tworzę. Ufam starożytności i miłuję 
ją”116. W tym sensie Boltz podkreśla, że te teksty także nie mogą być trak-
towane jak bierne i statyczne zapisy nauk, lecz bardziej prawdopodobne 
jest to, że stale i nieustająco były komponowane i przekomponowywane 
w trakcie tego, jak były używane przez mistrzów, nauczycieli, uczniów 
w wielowymiarowych zdarzeniach kulturowych. Jeszcze bardziej ten per-
formatywny charakter ksiąg kanonu klasycznego widoczny jest oczywiście 
w Dialogach konfucjańskich i Księdze Mencjusza117. I gdy współczesny 
badacz tradycyjnej kultury chińskiej, James J.Y. Liu pisze, że „…elegancja 
dodana do słów czyni poezję”118, to z pewnością ma na myśli coś jednak 
zasadniczo (chociażby poprzez powiązanie terminu chińskiego z tak totalną 
i wielowymiarową przestrzenią kultury artystycznej, z jaką mamy do czy-
nienia w przypadku sześciu sztuk) różnego od tego, co kategoria elegancji 
przywołuje w umyśle zachodniego czytelnika jego słów. 

115 Dialogi konfucjańskie 3.8., s. 49–50.
116 Dialogi konfucjańskie 7.1., s. 77.
117 William G. Boltz, The Composite Nature…, s. 61.
118 James J.Y. Liu, The art of Chinese Poetry, The University of Chicago Press, London 

1966, s. 73.
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3.2.4.1. Sztuka cytatu

W tym kontekście warto przyjrzeć się temu, co działo się na linii mistrz 
/ tekst / zdolny uczeń w umiejętności posługiwania się cytatem. Bowiem 
jedną z uznanych form sztuki ksiąg klasycznych był cytat. Sztuka cytatu 
już w czasach Konfucjusza była powszechnie uprawiana, i nawet komuni-
styczna rzeczywistość państwa Mao Zedonga, który wykorzeniał tradycję 
konfucjańską, nie zdołała się od niej uwolnić. Księgi klasyczne zastąpiła 
wtedy słynna „czerwona książeczka” z powiedzeniami Mao. Jej brak klasy 
i artystycznej doskonałości wyznaczał takiż charakter czasów i cechujący je 
brak smaku i prostacką barbarię władz. Ale w czasach, którym poświęcona 
jest niniejsza książka, u schyłku panowania dynastii Zhou, Konfucjusz 
pytał: „Choćby kto umiał recytować trzysta utworów Księgi pieśni, ale 
obdarzony urzędem nie wykaże umiejętności, a wysłany z daleką misją, 
nie potrafi  tam udzielić odpowiedzi, na cóż mu się owa wiedza przyda?”119. 
Ta umiejętność, o której wspomina, to właśnie sprawność w posługiwaniu 
się w polityce cytatem. 

François Jullien wspaniale opisał i poddał drobiazgowej analizie tę 
umiejętność i skłonność uczonych konfucjanistów do zachowań, które 
współcześnie sprawiają na cudzoziemcach wrażenie irytującego zamiłowa-
nia do „pokrętnych wypowiedzi”. Jullien w swojej książce poświęcił temu 
zagadnieniu początkowe rozdziały, z których jeden nosi znamienny tytuł 
„Poprzez przeplatanie cytatów: moc poruszania”. Przyjrzyjmy się niewielu 
wybranym fragmentom, odsyłając równocześnie czytelnika do skarbnicy 
przykładów, jakie przytacza sam autor:

Wszelako owe spotkania dyplomatyczne [między księstwami rywalizującymi 
o wpływy i hegemonię w chińskiej starożytności] nie dają okazji do starcia mów 
konfrontujących argumenty, tak jak można o tym przeczytać u Tukidydesa […], 
starożytni kronikarze opisują mnóstwo takich spotkań w formie wymiany kano-
nicznych cytatów. Często nie przytacza się żadnej mowy bezpośredniej, zapisuje 
się jedynie rezultat albo decyzję. Cytaty przejmowane są z jedynego wówczas 
istniejącego korpusu literackiego, tego, który później się stanie Księgą pieśni, zaś 
dobry ambasador musi biegle znać występujące w nim motywy. Czerpiąc z tego 
wszystkim znanego repertuaru, ten, kto „cytuje” – czyli w istocie śpiewa albo 
wykonuje pewną część lub całość wiersza (nie widzę we francuskim odpowied-
niego terminu na opisanie tej praktyki) – nie tylko odwołuje się do uświęconego 
autorytetu, nie tylko posługuje się tymi formułami gwoli prostej ilustracji; skoro 
całe wystąpienie ogranicza się najczęściej do tego „cytowania”, jedynie okrężne 
wykorzystanie owych motywów pozwala na skonfrontowanie stanowisk.

Spośród około trzydziestu spotkań tego typu, które przekazuje główny ko-
mentarz najstarszych kronik Chin, Wiosny i jesienie z księstwa Lu (Zuozhuan), 
i które obejmują okres ciągnący się przez ponad stulecie – od roku 636 p.n.e. 

119 Dialogi konfucjańskie, 13.5., s. 128.
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(Xi gong, 23 rok) do 516 roku p.n.e. (Zhao gong, 25 rok) – kilka ma charakter 
czysto protokolarny i dąży do zacieśnienia sojuszy, jednakże większość z nich 
to prawdziwe negocjacje; w trakcie konferencji, jedynie za pośrednictwem 
przywołanych motywów poetyckich, jednemu z protagonistów udaje się złamać 
wolę drugiego, pozyskać go dla własnych interesów […]120.

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na to, że właściwie każda gra czy też 
praktyka dyplomatyczna posługuje się językiem nie wprost, formułami 
skrywającymi się pod sztywnymi ramami tego, co jest dopuszczalne z punk-
tu widzenia przyjmowanych w danej kulturze zasad dobrego wychowania. 
Jednak owa poprawna forma nie jest utożsamiana – przynajmniej dosłownie 
– ze sferą artystyczną. Coś, co można określić jako „część artystyczna” 
spotkania dyplomatycznego, jest ściśle oddzielone od samych negocjacji. 
W przypadku chińskiego sposobu negocjowania spornych kwestii nie na 
polu walki z użyciem sił zbrojnych, który to sposób przez konfucjanistów 
i daoistów traktowany był jako najgorszy z możliwych, lecz poprzez misje 
dyplomatyczne sztuka wysuwa się na plan pierwszy. Mistrz negocjacji oka-
zuje się pod każdym względem artystą – mistrzem sześciu sztuk. Oddajmy 
ponownie głos Françoisowi Jullien:

Można ocenić skuteczność tej retoryki cytowania w stosunku do jednej z najde-
likatniejszych negocjacji, o których mówi nam kronika. Faktycznie, nic bardziej 
drażliwego, co tak trudno byłoby rozwikłać w relacjach między książętami, niż 
sprawy uwięzienia. Otóż w roku 546 p.n.e. (Xiang gong, 26 rok) książę z Jin za-
trzymał w odwecie księcia z Wei. Książęta z Qi i Zheng udają się zatem do Jin, 
by wstawić się za uwięzionym, wszelako na uczcie wydanej z okazji ich przyby-
cia prawdziwy powód spotkania nie został poruszony. Na powitanie książę z Jin 
śpiewa wiersz (Księga pieśni, nr 249), będący pochwałą dobrego władcy i poka-
zujący, jak ten cieszy się łaską Nieba. Wysoki urzędnik z Qi odpowiada mu in-
nym uroczystym wierszem (Księga pieśni, nr 173), który poprzez temat „bylicy 
okrytej rosą” daje do zrozumienia, że życzliwa opieka Jin obejmuje wszystkich 
pozostałych książąt i przyczynia się do ich dobrobytu; z kolei wysoki urzędnik 
z Zheng również śpiewa w imieniu swego księcia utwór (Księga pieśni, nr 75), 
którego wersy – szczególnie „Przybędę wkrótce do twej siedziby / niezwłocznie 
podać tobie posiłek” – służą do wyrażenia wdzięczności; potwierdzają, że małe 
ksiąstewko Zheng pozostaje związane sojuszem z Jin, i oznaczają podporząd-
kowanie lenne. Minister z Jin zawiadamia wówczas swego księcia, że powinien 
pozdrowić gości na znak podziękowania, pierwszemu za „zapewnienie pokoju 
tabliczkom przodków”, drugiemu zaś za wierność.

Następuje akt drugi, zakulisowy, gdy wysocy urzędnicy tych księstw in-
formują się nawzajem, korzystając z pośredników, o wzajemnych pretensjach. 
Później następuje dalsze cytowanie wierszy podczas drugiego spotkania. 
Pierwszy z utworów został zagubiony (według rekonstrukcji komentatora jego 
sens brzmiałby mniej więcej tak: tylko poprzez wielkoduszną politykę moż-

120 F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Grecji, tłum. 
M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 43.
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na utrzymać pokój między książętami, podobnie jak narowistego konia lepiej 
prowadzić, gdy lejce są nieco poluźnione); drugi wiersz (Księga pieśni, nr 76), 
śpiewany przez urzędnika z Zheng, przywołuje opory młodej dziewczyny przed 
zbyt natarczywymi pragnieniami przyjaciela i kończy się tą oto strofą: 

Proszę ciebie panie Czungu,
do ogródka nie wchodź mego,
nie łam drzew mych sandałowych;
nie dlatego, że mi żal ich, 
lecz się ludzkich obmów lękam.
jesteś Czungu wart kochania,
lecz obmowa, plotki ludzi
także warte są obawy.
Zręczny cytat: wyraża szacunek i przywiązanie (co jest obowiązkiem księ-

cia z Zheng wobec księcia z Jin), dając jednak do zrozumienia, że ten drugi nie 
powinien posuwać się za daleko (czego dopuszcza się książę z Jin, trzymając 
w więzieniu księcia z Wei); a przede wszystkim pozwala przeczuć plotki, jakie 
z pewnością się pojawią, jeśli partner będzie obstawał przy swoim zachowaniu 
(i o czym należy pamiętać, mimo szczerego przywiązania). Przyjęto postawę 
bez zarzutu, jednak daje ona odczuć groźbę, zaś książę z Jin to rozumie, po-
nieważ rychle zgadza się uwolnić więźnia. Komentator powiada: […] „To, że 
ta delikatna historia z Wei zostanie tak szybko rozwiązana, pokazuje zdolność 
poetyckich cytatów do zmieniania ludzkich uczuć”. […] Kronika Wiosny i jesie-
nie jest na tyle dokładna, szczególnie około połowy VI wieku […], by dać nam 
wyobrażenie o osobowości niektórych zręcznych dyplomatów, tych subtelnych 
rywali. Albowiem praktyka cytowania to sztuka, a książęta i wasale nie osiąga-
ją w niej jednakowych rezultatów […]121.

François Jullien, cytując starożytnego komentatora chińskiego, zwraca 
naszą uwagę na to, co w całej opisywanej historii ważne było z punktu 
widzenia przedstawiciela kultury konfucjańskiej. Skuteczność tej praktyki 
negocjacji była ściśle powiązana z poziomem wykształcenia i dojrzałością 
uczestniczących w zdarzeniu ludzi. Mamy tu unaocznione konfucjańskie 
przekonanie, że polityka jest tylko na tyle dojrzałą, na ile kulturalni są 
uczestniczący w niej ludzie. Przy czym ci bardziej zaawansowani w cy-
wilizacyjnej praktyce samoprzemiany potrafi ą posłużyć się formami kul-
tury, skutecznie oddziałując na postępowanie i wybory innych, być może 
mniej zaawansowanych. Jednak, zauważa Jullien, owa sztuka, w której 
każdy może być na różnym stopniu opanowania jej form, wymaga arty-
stycznego, elitarnego wykształcenia od wszystkich uczestników spotkania 
dyplomatycznego:

Tej zręczności w posługiwaniu się motywami poetyckimi odpowiada równy ta-
lent ich odszyfrowywania, ujawniający się po drugiej stronie. […] Inne epizody 
z kroniki wyraźnie dają do zrozumienia, że sztuka cytowania wiąże się z wy-

121 Ibidem, s. 45–49.
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kształceniem: barbarzyńca z pogranicza, który jednak nabrał ogłady poprzez 
kontakt z cywilizacją chińską, może się okazać niezwykle sprawny w tej sztuce; 
równie dobrze wysoki urzędnik z księstw środka może być na nią głuchy […]. 

Mówiąc najogólniej, sztuka cytowania jest uwarunkowana tym – co umoż-
liwia też jej retoryczne zastosowanie – że podczas spotkań dyplomatycznych 
wiersze nigdy nie są cytowane z racji tego, co stanowi ich sens dosłowny. Ten, 
kto „cytuje”, nie ma zamiaru interpretowania pierwotnego znaczenia utworu 
ani też nie przychodzi mu do głowy, by proponować jakieś szczególne odczyta-
nie. Celem jest po prostu to, by – zgodnie z uświęconym wyrażeniem – „złamać 
tekst, by wziąć jego sens” (a dokładniej: „by wziąć zeń sens”): tekst poetycki 
stanowi coś w rodzaju emocjonalnej skarbnicy – rytmów, obrazów – z której 
każdy może korzystać do woli. […] Bohaterowie tych spotkań dyplomatycz-
nych w gruncie rzeczy nie starają się ani odszyfrować cytowanego wiersza, ani 
też nadać mu jakiegoś innego sensu: wystarcza im, by motyw poetycki grał na 
ich korzyść. […] Faktycznie w kronice znajdujemy też argumentacje rozwijane 
wprost […]. Ten środek jest jednak ograniczony, nie ma bezpośredniego wpły-
wu na wolę, za to cytat poetycki może doprowadzić do pobudzenia rozmówcy, 
daje władzę poruszenia go.

Otóż tę władzę uznaje się za prawomocną. Korzystanie z niej podczas spo-
tkań dyplomatycznych jest częścią własności przyznawanych dawnym wier-
szom. Konfucjusz nakazuje swemu synowi, by najpierw się uczył Księgi pieśni, 
ponieważ „jeśli nie będziesz się Księgi pieśni uczył, nie będziesz godzien, by 
z tobą rozmawiać” (Lun Yu 16.14.) […] Historia ofi cjalna również mówi o tej 
tradycji; „Kiedyś podczas spotkań dyplomatycznych z krajami sąsiedzkimi 
książęta i ich wielcy ministrowie sięgali po subtelne słowa, żeby poruszyć swo-
ich partnerów: w trakcie rytualnych pozdrowień mieli obowiązek wyrecytowa-
nia wierszy (z Księgi pieśni), aby dać do zrozumienia swoje dążenia”. […] Mar-
cel Granet posłużył się znamiennymi sformułowaniami, by odnieść stosowanie 
cytatów do oryginalności języka chińskiego; czyżby to język chiński – posuwa 
się aż do tego stwierdzenia – miał nosić znamię tej praktyki dyplomatycznej: 
„Język chiński, to prawda, ma zdumiewającą zdolność do wyrażania szoku 
uczuciowego, aby skłonić do zajęcia stanowiska”122.

Podkreślmy to raz jeszcze: sztuka poetyckiego cytatu nie jest związana 
z semantycznie określoną potrzebą poszukiwania odpowiedzi na pytanie 
o to, co autor miał na myśli, komponując dany utwór poetycki. Wartość 
poezji rozpatrywana jest, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych 
form sześciu sztuk, w kontekście pragmatycznym, czyli w relacji słów do 
tych, którzy je cytują, i do tych, którzy ich słuchają (pamiętajmy w tym 
miejscu o melorecytacji). Są więc określane jako mniej lub bardziej uży-
teczne; nie w ogóle, ale w danej konkretnej sytuacji, w której biorą udział 
ludzie tacy, jacy właśnie w danym okresie swego życia są. Performatywny 
charakter zdarzenia artystycznego, jakim okazują się w kulturze konfucjań-
skiej negocjacje dyplomatyczne, jest tutaj na pierwszym miejscu. Można 

122 Ibidem, s. 51–54.
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powiedzieć, parafrazując tytuł książki Austin, że tutaj słowa „działają”, 
a nie „znaczą”. 

Sztuka cytatu musiała być już ugruntowana w swej praktyce i formie 
w IV i III wieku p.n.e. na tyle mocno, że najbardziej oryginalny myśliciel 
owych czasów, jakim był niewątpliwie Zhuangzi, prowadząc dialog z nauką 
konfucjańską, opisuje tę sztukę jako oczywisty element życia politycznego. 
W jego traktacie znajdziemy dokładny opis praktykowania jej przez uczo-
nych konfucjańskich w opowieści o możliwości skutecznego oddziaływania 
na okrutnego władcę. Rozmowę na ten temat prowadzi Konfucjusz i jeden 
z jego ulubionych uczniów, Yan Hui, który wylicza wiele różnych sposo-
bów na to, by przemówić do tyrana i zmodyfi kować jego postępowanie, 
pozostając równocześnie przy życiu. Jednym z proponowanych zręcznych 
środków jest właśnie posłużenie się sztuką cytatu: 

Yan Hui rzekł: „Kiedy będę ostrożny i skromny, gorliwy i precyzyjny [w sło-
wach], czy to wystarczy?”. 

Konfucjusz rzekł: „Nie! Jak mogłoby wystarczyć! On jest wyniosły, zadufany 
w sobie i bardzo zarozumiały. Ma kapryśne usposobienie i zwykle nikt mu się 
nie sprzeciwia. Dlatego też w deptaniu cudzych uczuć szuka zadowolenia swego 
serca. Można o nim powiedzieć, że nie osiągnął nawet powszednich zalet, a co 
dopiero mówić o wielkich cnotach. Jest uparty i nie da się przekonać. Pozornie się 
zgodzi, ale w głębi ducha będzie przeciwny. Jak więc mogłoby ci się powieść?”.

„Wobec tego wewnątrz zachowując prostolinijność, na zewnątrz będę ule-
gły. Oprę się na przykładach ze starożytności. […] Uległość na zewnątrz to 
bycie uczniem ludzi. Podnosić tabliczki urzędnicze, bić pokłony, kłaniać się – to 
wszystko etykieta dworska. Skoro wszyscy to robią, czy mogę się ośmielić za-
niechać tego? Robiąc to, co wszyscy inni, czy zasługuję na naganę? Opierać się 
na przykładach ze starożytności, będę uczniem starożytności. [Przywoływane 
przeze mnie słowa, choć [pozornie] będą uczyły [ogólnych prawd], w istocie 
będą karciły. Ale to będzie głos starożytności, a nie mój […]”123.

3.2.5. Jedność sześciu sztuk

Podsumujmy. Tym, co wyznacza sztukę w rozumieniu konfucjańskim 
i co odnajdziemy w każdej jej formie, są cztery ideały, które realizowane 
w życiu, nauce, sztuce transformują człowieka w istotę szlachetną i prawą 
( junzi), doskonałą, czyli mądrą (sheng). Te cztery ideały to:

–  ideał elegancji (ya 雅), zakorzeniony w transformującej sile poczucia 
wstydu, które poprzez ćwiczenie zrównoważonych form różnych sztuk 
wiedzie od tego, co jest zewnętrzne, czyli od obserwowalnej formy 

123  Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu, tłum. Marcin Jacoby, Iskry, War-
szawa 2009, s. 53–54.
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zachowania człowieka w różnych sytuacjach, ku osiąganej przez niego 
dojrzałości, czyli ku jego wnętrzu; ku szczerości, ku prawdzie we-
wnętrznej jako najbardziej fundamentalnej podstawie umysłu;

–   ideał mistrza-nauczyciela (shi 师), czyli konieczność powoływania 
do istnienia wzorów owej elegancji, konieczność istnienia arbitrów 
smaku i ich misji kierowania innych na ścieżki samoprzemiany, na 
drogi kultury;

–  ideał praktyki (xing 行), czyli większe znaczenie przykładane do ćwi-
czeń i uprawiania sztuk, osobistego doświadczenia i zaangażowania 
niż czystej kontemplacji wytworów tejże praktyki, czyli wiara w to, że 
tylko ćwiczenie czyni mistrza, a dojrzałość i mądrość stają się rzeczy-
wistością czyjegoś życia tylko poprzez odtwarzanie starożytnego ry-
tuału w podejmowanych wciąż od nowa próbach ich wykonywania; 

–  ideał nauki (xue 学) – wymóg wykształcenia i po stronie twórców 
i odbiorców, czy też lepiej byłoby powiedzieć – uczestników zdarzeń 
artystycznych.

Elegancja wzorów, smak i mądrość mistrzów, praktyka i nauka – będą 
stale towarzyszyć wszystkim przekształceniom, jakim podlegać będzie 
sztuka konfucjańska i wraz z każdą nową jej formą będą na nowo dla niej 
opracowywane. 

Natomiast forma diagramu, ujmującego najbardziej ogólnie całość zda-
rzenia artystycznego, do jakiego prowadzą formy tej sztuki, mogłaby wy-
glądać następująco:

pełnia (cheng 成): prawda wewnętrzna, szczerość (cheng 诚)

中
źródło (yuan 源): natura ludzka (xing 性)

Po stronie „zewnętrznej” (wai 外) mamy poszczególne formy sztuki: 
ceremonii, muzyki, kaligrafi i, arytmetyki, łucznictwa, powożenia zaprzę-
giem konnym, formy ksiąg kanonicznych. Po stronie wewnętrznej (nei 内) 
odpowiadają im uczucia. Formy sztuki i uczucia, nauka i cnoty tworzą 
dynamiczną całość, tzn. sztuki rodzą się w tych uczuciach, a one same ro-
dzą się z tych sztuk, jak zamykanie i otwieranie, które przywołane zostało 
w Wielkim komentarzu do Księgi przemian jako obraz pary przeciwieństw 
yin / yang. Jedno kończy się w środku drugiego – i zwrotnie. W słowach 

formy sztuki (xing yi 形艺),
a zatem nauka (xue 学) 

uczucia (qing 情),
a zatem cnoty (de德)
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Shen Zongqian (1736–1820), autora późniejszego traktatu estetycznego, 
ta praktyka okresu przedhanowskiego, zabrzmi już jak oczywista zasada: 
„Działanie Nieba i Ziemi to otwieranie i zamykanie – te dwa pojęcia wy-
czerpują wszystko. Od czasów pierwszych władców i ich ministrów, którzy 
rządzili światem, poprzez każdy oddech każdej chwili, nie było nigdy 
nic innego poza otwieraniem i zamykaniem. Kto umie tego doświadczyć 
samemu, z tym można prawić o zasadach doprowadzania kompozycji do 
końca”124.

Równocześnie szukając tego, na czym ta dwubiegunowa całość jest 
ufundowana, widzimy, że odniesiona jest ona do natury ludzkiej. I nie jest 
stwierdzeniem paradoksalnym powiedzenie, że to dzięki temu odniesieniu – 
w koncepcji sztuki – nauka obu wielkich kontynuatorów Konfucjusza, czyli 
Xunziego i Mencjusza, choć tak bardzo różna w spojrzeniu na charakter 
owej natury, może jednak być postrzegana przez uczonych konfucjańskich 
jako jedno nauczanie. 

Xunzi („natura ludzka jest zła”), stawiając na naturalną ludzką umie-
jętność uczenia się, podkreśla przede wszystkim wagę wzorów kultury 
artystycznej jako drogi kształcenia się, a co za tym idzie – samoprzemia-
ny. Mencjusz („natura ludzka jest dobra”), stawiając na naturalne ludzkie 
uczucia i widząc je jako „zaczątki cnót”, kieruje się ku cnotom jako umie-
jętnościom, w których trzeba się wykształcić, aby móc rozwinąć to, co jest 
dane z natury, a co za tym idzie, drogi samoprzemiany. I tak, łącząc obie 
nauki w idei sztuki, mogli późniejsi konfucjaniści w pismach obu fi lozofów 
szukać inspiracji dla swej praktycznej drogi, która miała ich poprowadzić 
ku dojrzałości, ku prawdzie wewnętrznej, ku mądrości. 

Obaj myśliciele z równym zapałem starali się przekonywać do tego 
projektu współczesnych sobie ludzi. Mencjusz oburzony napominał: „Kto-
kolwiek, kto chciałby uprawiać drzewo tong lub zi, wie, które winno być 
chwytane jedną, a które dwiema rękami. Wie, jak się nimi opiekować. 
W przypadku swojej własnej osoby człowiek nie wie, jak opiekować się nią. 
Czy ludzie kochają swoje osoby mniej niż drzewa tong czy zi? Ich brak my-
ślenia jest ekstremalny”125. A Xunzi wtórował mu następująco: „Człowiek 
bez rytuału nie przeżyje; przedsięwzięcie pozbawione rytuału nie zostanie 
uwieńczone sukcesem; naród bez rytuału nie będzie spokojny”126. 

W tym miejscu warto odesłać czytelnika do ciekawego opracowania 
Nicholasa F. Giera The Dancing ‘Ru’: A Confucian Aesthetics of Virtue, 
w którym analizuje on możliwość nowej nauki fi lozofi cznej „estetyki cno-
ty”, którą opisuje na szerokim tle starożytnej grecko-rzymskiej myśli oraz 

124 Shen Zongqian, Łódź Gorczycy, o nauce malarstwa, za: Estetyka chińska…, s. 219.
125 Tłumaczenie za: Filozofi a Wschodu…, s. 355.
126 Tłumaczenie za: Xinzhong Yao, Konfucjonizm…, s. 83–84.
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perspektywy współczesnej (pragmatyzm, postmodernizm, Merleau-Ponty, 
Foucault) i zestawia ją z fi lozofi ą Konfucjusza i Mencjusza. Przy czym ja 
sama nie mogę zgodzić się z główną tezą Nicholasa Giera, podkreślając 
równocześnie oryginalność jego wielu szczegółowych tez interpretacyjnych. 
Jednak jego twierdzenie, że połączenie estetyki i etyki w fi lozofi i konfu-
cjańskiej daje się w dużej mierze sprowadzić do przekonania żywionego 
przez starożytnych Greków, iż człowiek powinien kierować się w swoim 
postępowaniu tym, co jest piękne, nie do końca daje się obronić. Jak to 
starałam się pokazać, w konfucjanizmie nie spotkamy takiej tożsamości 
Dobra i Piękna jak u Greków i Rzymian. Konfucjusz i jego następcy uczyli, 
że człowiek powinien wytrenować się w kierowaniu się w swoim postępo-
waniu pierwotnym impulsem dobra, czyli podstawową, ontologiczną rze-
czywistością umysłu. W tym, co jest piękne, powinien się ćwiczyć, ale ma 
ono charakter zewnętrzny oraz nie tyle jakąś treść (puste formy kultury), 
lecz formę, w której ujawnia się – na zewnątrz niedostępna bezpośred-
niemu oglądowi – treść, jaką jest wewnętrzna dojrzałość, mądrość. W ten 
sposób elegancja i dobro stają się jednością, ale rzec można – jednością po 
chińsku: nie jako tożsame z sobą, lecz jako tworzące dwubiegunową całość 
(wewnętrzna dojrzałość, dobro / zewnętrzna forma kultury, elegancja). 
Czyli „estetyczność” cnoty czy etyki ma tu charakter formalny, a nie ma-
terialny. I w takim kontekście należy rozumieć Mencjuszowe stwierdzenie, 
że dobro natury ludzkiej, zakorzenione w sercu człowieka, „…ujawnia się 
w jego obliczu, przydając mu elegancji; ujawnia się w jego postawie i jego 
kończynach” (Mengzi 7A.21). I tu w pełni popieram wniosek Nicholasa 
Giera, że Mencjusz i Konfucjusz zgodziliby się ze starożytnymi Grekami, 
a szczególnie z Arystotelesem, że dbałość o siebie samego może przybrać 
postać sztuki, w której artysta (człowiek realizujący się w życiu fi lozofi cz-
nym) tworzy siebie samego jak dzieło sztuki127.

Kończąc tę część rozważań, zauważmy, że formy i techniki sześciu 
sztuk składają się na obraz sztuki totalnej. Mamy tu jedność ideałów, ale 
i przenikanie się technik różnych sztuk, ich kategorii i oddziaływań. I tak 
jest już na samym początku ich historii. Dziełem sztuki jest tu i wytwór 
artystycznej działalności, i sama ta działalność. Życie, zachowanie, osobo-
wość traktowane są przez artystów jak surowe tworzywo, które poddając się 
zabiegom artystycznym, może stać się ożywczym dziełem sztuki. Ta total-
ność przedsięwzięć artystycznych odbija się również w technikach sztuki 
(np. w malarstwie, kaligrafi i, poezji używa się tych samych narzędzi, co 
umożliwia niewiarygodnie swobodne przechodzenie z rzeczywistości jed-

127 Nicholas F. Gier, The Dancing ‘Ru’: A Confucian Aesthetics of Virtue, „Philosophy East 
and West”, Nr 51, kwiecień 2001, s. 280–305.
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nej formy do drugiej), w języku sztuki (te same analogie, metafory, motywy 
w różnych jej formach np. wędrówka, przemiana, metamorfoza) i w języku, 
w którym mówi się o sztuce (wieloznaczność znaków świadomie wyzyski-
wana przez twórców do rozbijania granic oddzielających jedną formę sztuki 
od drugiej; np. pisać / malować, muzyka / radość, rytm / dyscyplina, słuchać 
/ smakować). Sztuki pobudzają wiele zmysłów (księgi się słucha jak muzyki 
w melorecytacji, ogląda w zapisie, smakuje w rozumieniu; czy kaligrafi a, 
którą się tańczy), i przenikając całość, jaką stanowi sobą każdy człowiek 
(całość psycho-fi zyczną, duchową, jako łączność z Niebem i Ziemią, egzy-
stencjalną jako „droga człowieka” i cywilizacyjną jako „świat człowieka”, 
i wreszcie tajemną nieokreśloność dao, która według uczonych artystów 
konfucjańskich dostępna jest właśnie na szlakach sztuki). 

3.3.  „…OD KOGOŻ MÓGŁBY ON TAKIEJ SZLACHETNOŚCI SIĘ 
NAUCZYĆ?”128

Pora już najwyższa, byśmy przeszli do kolejnego ważnego zagadnienia, 
a mianowicie do kwestii związanych z samą praktyczną stroną uprawiania 
sztuk konfucjańskich. A tu mamy ważną kwestię tradycji i wynikający 
z przywiązania do niej nakaz naśladowania wielkich poprzedników.

Najpierw tradycja. Oznacza ona przede wszystkim nieprzerwaną, stale 
podejmowaną kontynuację starożytnej formy. Jednak żadna z form nie jest 
traktowana jak zatrzymany w czasie, idealny wzór. Jest żywą częścią życia 
wspólnot ludzkich. Jest żywa (i ożywcza), ponieważ jest stale praktykowa-
na, uprawiana przez kolejne pokolenia konfucjańskich uczonych. Staje się 
w ten sposób częścią ich doświadczenia, ich codziennej aktywności oraz 
ewoluuje wraz z kolejnymi dokonaniami wielkich mistrzów. To tutaj pusta 
forma zewnętrznego wzoru kultury nasyca się duchowością i dojrzałością 
konkretnego człowieka oraz charakterem danej, niepowtarzalnej chwili 
i okoliczności ich wykonania. To ożywia kształty przeszłości i pobudza 
ludzi w ich dążeniu do pełni. Konfucjusz i jego następcy byli głęboko prze-
konani, że poza umiejętnościami ludzi, którzy ćwiczą się w danej formie 
kultury, nie ma jakiegoś idealnego zapisu (tak czy inaczej rozumianego 
– ani jako idei, ani jako wiedzy, ani jako wskazania bezpośrednio na ide-
alną realizację), który mógłby uniezależniać jej istnienie od faktycznego 

128 Dialogi konfucjańskie 5.2., s. 61.
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uprawiania jej przez ludzi: „Gdyby jednak w księstwie Lu szlachetnych mę-
drców nie było, od kogoż mógłby on takiej szlachetności się nauczyć?”129. 

Kultura konfucjańska jest tradycyjna, ponieważ, jak to bywa podkre-
ślane, jest ona bezpośrednią kontynuacją tego, co zostało przez mędrców 
wyróżnione w najodleglejszej przeszłości, w mitycznych czasach począt-
ków wyłaniania się cywilizacji chińskiej. Przypomnijmy, że elegancja 
rodu Zhou, która ze względu na swe poruszające bogactwo formy została 
przez Konfucjusza wybrana do naśladowania, swą trwałość zawdzięcza 
konfucjańskim nauczycielom, którzy podobnie jak sam Mistrz mieli siebie 
samych za jej znawców i nauczycieli: „Mistrz rzekł: Przekazuję jeno nauki 
starożytnych, lecz sam niczego nie tworzę. Ufam [xin 信] starożytności 
i miłuję ją”130.

Jak jednak w dziedzinie eleganckiego zachowania się, czyli w przestrze-
ni Sześciu Sztuk, można pójść śladem ludzi, którzy odeszli do krainy cieni 
– a niektórzy spośród nich uczynili to w najodleglejszych czasach starożyt-
ności chińskiej? Szyk jest przecież sprawą tak niepowtarzalnych i zarazem 
tak ulotnych kwalifi kacji wewnętrznego świata duchowego ludzi dojrzałych, 
ludzi o wyrobionych gustach i smaku artystycznym. Ich maniery są tylko 
jedną z wielu postaci ich zawsze przecież jednak osobistego doświadczania 
świata, egzystowania w nim, i nie mogą jako takie stać się tak zwyczajnie 
i po prostu rzeczywistością kogoś innego. Nie można „nauczyć się” czyjejś 
dojrzałości, czyjegoś smaku, czyjejś mądrości. 

Można natomiast samemu dojrzeć i zmądrzeć. A co z ideałem? Jakie tu 
miejsce dla tradycji? Konfucjusz i jego następcy doskonale zdawali sobie 
sprawę z tego, że ponieważ wzór jest sprawą praktyki, która czyni mistrza, 
zatem użycie tradycyjnych form wymaga świadomości ograniczeń i niebez-
pieczeństw, jakie taka metoda kształcenia ze sobą niesie. Z jednej strony 
warto „pójść drogą Przodków”, ponieważ warto naśladować najlepszych. 
Wpisanie się w tradycję ma zatem znaczenie ogromne, ale to zainicjowanie 
własnej drogi w krajobrazach kultury, a nie na pustkowiu, ma swoją drugą, 
niebezpieczną stronę: „Ran Qiu powiedział: »Nie jest tak, iż mi się twoja, 
mistrzu, droga (dao) nie podoba. Jeno sił mi nie starcza, by nią kroczyć!« 
Mistrz rzekł: »Komu sił nie starcza, ten ginie w połowie drogi. Ty zaś sam 
sobie zakreślasz granice!«”131. 

Przyglądanie się cudzej doskonałości i perfekcji powinno pobudzać, 
inspirować do naśladowania. Ale gdy ktoś, kto jeszcze nie zaczął się uczyć 
i sam nic lub niewiele potrafi , zaczyna porównywać siebie i wzór, to szybko 
odkrywa, jak bardzo nie jest podobny, jak bardzo nie jest doskonały, i takie 

129 Ibidem.
130 Dialogi konfucjańskie 7/1, s. 77.
131 Dialogi konfucjańskie 6/10, s. 72.
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odkrycie może zaowocować niewiarą we własne siły. Patrzy się na ideał, na 
siebie samego i w zasadzie nieuchronnie pojawia się myśl: „Ja nawet gdy-
bym nie wiem jak się postarał, to nigdy taki nie będę, nigdy takiej perfekcji 
nie osiągnę”. Bowiem rzut oka na przepaść dzielącą początek drogi i jej 
bardziej odległa część może podcinać skrzydła i raczej zniechęcać („nigdy 
taki nie będę”) niż zachęcać („ja też chciałbym taki być”). 

Dlatego Konfucjusz i jego następcy zwracali uwagę na to, że owo „na-
śladowanie” musi być robione w pewien określony sposób. W jednej ze 
starożytnych ksiąg konfucjańskich, jaką jest Doktryna środka (Zhongyong 
中庸), możemy przeczytać, jak należy się ćwiczyć: „Drogę (dao) prawego 
człowieka można porównać do dalekiej podróży: nim dojdzie daleko, za-
czynać musi od miejsca mu najbliższego. Tak samo jest przy wspinaczce: 
zacząć musisz na dole, zanim wejdziesz wysoko”132. Bowiem zacząć można 
tylko tu, gdzie się właśnie jest. Każdy – nawet mędrzec – zaczyna od tego, 
że nie umie. Prawdziwy początek nie leży w perfekcji, lecz w odkryciu, 
że się nie potrafi . 

A to naprawdę można odkryć tylko wtedy, gdy samemu zaczyna się 
próbować, gdy próbuje się uczynić wzór częścią swojego własnego do-
świadczenia, życia: „Mistrz mawiał: »Z tej drogi (dao) nie można zejść. 
Człowiek ściga drogę, ale ona tędy nie prowadzi. Tego nie można brać za 
drogę. Księga Pieśni mówi: Rąbiesz siekierą i jeszcze raz rąbiesz siekierą, 
a wzoru rąbania nie ma poza tym działaniem. Bierzesz siekierę i rąbiesz, 
i znów ujmujesz siekierę i rąbiesz. Traktujesz pierwsze jako wzór dla dru-
giego i nie przeszkadzasz sobie ściganiem zewnętrznego [wzoru]«”133. 
Zewnętrzny wzór może zainspirować, ale nauczyć się mogę tylko sam od 
siebie. Tylko wtedy zaczną pojawiać się faktyczne postępy w nauce, gdy 
nastąpi ożywienie zewnętrznego wzoru formy kultury poprzez uczynie-
nie jej rzeczywistością własnego życia. Nauka konfucjańska zalecająca 
„naśladowanie Przodków” zachęca, by we własnym życiu własnym swym 
wysiłkiem harmonizować oba dopełniające się bieguny żywej całości, 
jaką jest nauka i uczestniczenie w kulturze. Biegun zewnętrznych form 
kultury i dopełniający go wewnętrzny biegun wiedzy–umiejętności (zhi 智) 
tworzą napięcie, które powinno rodzić inspirację i chęć (zhi 志) dalszego 
przemierzania drogi ku pełni i doskonałości człowieka cywilizowanego 
(wenren 文人), który kieruje się radą, jakiej jednemu ze swoich uczniów 
udzielił Konfucjusz: „Bądź uczonym (ru 儒) szlachetnym ( junzi 君子), 
a nie uczonym prostakiem (xiaoren 小人)”134. 

132 Doktryna Środka 15 [w:] Filozofi a Wschodu…, s. 341.
133 Ibidem, s. 340
134 Dialogi konfucjańskie, 6.11., s. 72.
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Bowiem w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której 
wiedza o czymś w żaden sposób nie jest uprzednia wobec umiejętności 
umożliwiającej poprawne, czy też może raczej należałoby powiedzieć 
– sprawne – jej wykonywanie. I to w najbardziej fundamentalny sposób. 
Jak to zobaczymy, wie czym jest eleganckie zachowanie tylko ten, kto jest 
elegancko zachowującym się człowiekiem. Jak u Sokratesa: wie, czym jest 
odwaga tylko ten, kto jest odważny135. I nie ma tu mowy o żadnej ścieżce 
alternatywnej. Dlaczego? Wróćmy raz jeszcze do starożytnej księgi i po-
wtórzmy za Doktryną środka (Zhongyong): 

Mistrz [tj. Konfucjusz] mawiał: „Z tej drogi (dao) nie można zejść. Człowiek ści-
ga drogę, ale ona tędy nie prowadzi. Tego nie można brać za drogę. Księga pieśni 
mówi: Rąbiesz siekierą i jeszcze raz rąbiesz siekierą, a wzoru rąbania nie ma 
poza tym działaniem. Bierzesz siekierę i rąbiesz. Traktujesz pierwsze jako wzór 
dla drugiego i nie przeszkadzasz sobie ściganiem zewnętrznego [wzoru]”136. 

Wyobraźmy sobie drwala – mistrza w swoim fachu. Przyglądamy mu 
się i podziwiamy sprawność, z jaką rozłupuje wielkie kloce drewna. Używa 
siekiery z taką łatwością! Podziwiamy harmonię ruchów i ich niewymuszony 
charakter. Ale jakkolwiek długo i uważnie przyglądalibyśmy się drwalowi, 
nie będzie to miało wpływu na naszą własną umiejętność. Chociaż zdawać 
by się mogło, że podziwiając mistrza, coś przecież wiemy o rąbaniu drwa 
na opał, lecz w momencie, gdy sami weźmiemy do ręki siekierę, to wtedy 
natychmiast z przykrością przekonujemy się, że nie wiemy, jak to się robi. 
Wiedza pochodząca z obserwacji okazuje się dalece niewystarczająca i nie-
adekwatna. Bowiem w przypadku tego rodzaju nauki jest tak, że nikt nie staje 
się wiedzącym z samego obserwowania tych, którzy wiedzą. Mamy tu do 
czynienia z osobistą kwalifi kacją duchową, czyli z czymś, czego od nikogo 
przejąć się nie da. Tego się nie da nauczyć od kogoś innego niż ja sam. 

Konfucjusz i Sokrates byli o tym głęboko przekonani. Sokrates mówił 
o sobie, że jest takim nauczycielem, który nikogo niczego nie może nauczyć. 
Podobnie Konfucjusz. Jeden i drugi jedynie inicjował zachodzenie pewnego 
procesu, jedynie otwierał ucznia na to, co w nim samym – w uczniu – tkwi 
i za sprawą jego osobistego zaangażowania może się rozwinąć i udoskona-
lić. Jak zauważa znakomity francuski sinolog François Jullien: 

To porównanie ma długą tradycję w sinologii. Istotnie obaj należą do kresu epo-
ki oralności, kiedy mądrość wytryskała jeszcze w świeżości rozmowy, jesz-
cze nie rodziła się z ksiąg; a z ich rozmów pozostało tylko to, co zanotowali 
uczniowie. Z drugiej strony interesują się podobnymi kwestiami, zachowaniem 

135 Biorę tu fi lozofi ę sokratejską w interpretacji Pierre’a Hadot, Filozofi a jako ćwiczenie 
duchowe, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992.

136 Doktryna Środka 13 [w:] Filozofi a Wschodu…, s. 340.
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i doświadczeniem moralnym: albowiem jak Konfucjusz przezornie trzymał się 
z dala od spekulacji kosmologicznych czy religijnych, tak Sokrates był w Grecji 
tym, kto „odciągnął fi lozofi ę od ukrytych sekretów natury”, według formuły 
Cycerona, aby zastosować ją do obowiązków wspólnego życia.

Porównanie można poprowadzić jeszcze dalej: obaj uznają swoją niewiedzę 
i nie prezentują się jako dzierżyciele jakiejś doktryny (por. Dialogi, 2/17, 9/7); po-
wstrzymują się od wygłaszania mów, mówią najmniej jak to możliwe. Jednak obu 
charakteryzuje wielki zapał w kształtowaniu uczniów i czuwaniu nad ich postę-
pami (por. Dialogi, 7/18). Chociaż przyznają, że nie są depozytariuszami żadnej 
wiedzy, to jednak ze swego wnętrza czerpią świadomość przepełniającego ich 
powołania (pochodzącego z „Nieba”, od „demona”), które daje im poczucie pew-
ności w obliczu pogróżek ich współczesnych. Konfucjusz w niebezpieczeństwie 
w Kuang albo Sokrates przed trybunałem (por. Dialogi, 9/5); i chociaż obaj dają 
świadectwo podobnego szacunku dla ustalonych praktyk religijnych, to jednak 
wydaje się, że nad wszystkich bogów przedkładają religię bardziej wewnętrzną, 
która im odkrywa ich własne doświadczenie moralne (por. Dialogi, 7/34)137.

Jednak, jak dalej pisze Jullien, to porównanie załamuje się w pewnym 
momencie. Bowiem pod jednym niezmiernie istotnym względem Konfu-
cjusz i Sokrates znacząco się różnią: 

O ile fi gura konwersji zdominowała pojmowanie samej siebie przez fi lozofi ę 
grecką, to brak jej w nauce konfucjańskiej. Konfucjusz nie zachęca swych 
uczniów, by odwrócili się od cieni w jaskini i dążyli ku światłu; w jego wypo-
wiedzi nie kryje się żadna podwójność, tak więc nie do niej należy otwarcie się, 
pozwalające dostrzec jakieś prawdziwe „piękno” pod niewdzięczną i prostac-
ką powierzchnią. Wszystko prowadzi nas w gruncie rzeczy ku tej kapitalnej 
opozycji: celem wypowiedzi konfucjańskiej nie jest prawda, i dlatego rozwój 
dialektyczny nie jest tu możliwy (zaś myśl Konfucjusza nieuchronnie się gubi, 
gdy tylko przekształcamy ją w dyskurs: ponieważ niczego nie chce udowad-
niać); dąży ona do dopasowania innego typu: nie tyle między duchem a rze-
czą, ile między zachowaniem a sytuacją (jako „okazja–stanowisko” shi-wei 
时 – 位, wyprowadzana z biegu wszechrzeczy) […] przedmiotem wypowiedzi 
konfucjańskiej – co zawsze będzie interesowało myśl chińską – jest regulacja 
(podobna do procesu, dzięki któremu dany organizm utrzymuje się w pewnej 
równowadze, przystosowując się do okoliczności). A właśnie ten przedmiot nie 
jest „przedmiotem” i dlatego wymyka się uczniowi.

Konfucjusz bowiem się z niego śmieje [podobnie jak kpił ze swoich uczniów 
Sokrates; inaczej jednak niż grecki mędrzec, Konfucjusz kpi] nie po to, by zasta-
wić pułapkę na dobrą świadomość rozmówcy, chce on, aby rozmówca dostrzegł 
rozmiar odchylenia (w stosunku do wymogów regulacji), podkreśla nadmiar albo 
brak; a kiedy jego najdroższy uczeń wyznaje swe zakłopotanie z powodu nauk 
Mistrza, to nie dlatego, że nagle dostrzega, iż wali się w gruzy jego mniemanie, 
które okazuje się błędne (doświadczenie z Menona). Tym, co mu ciągle umyka, 
według słów komentatorów (Zhang Shi, Hu Gang), jest delikatne zrównoważenie 
(zhong 中), które wciąż się zmienia (aby dostosować się do biegu poruszającego 

137 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 147.
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rzeczy), ale tylko ono pozwala, by zachowanie utrzymało swą spójność i nigdy 
nie zboczyło z drogi (zaś jego modelem jest bieg Nieba). Skoro zostało powie-
dziane138, że uczniowi wydaje się, iż raz „jest przed nim”, a nagle za nim, oznacza 
to, że jest on zbyt blisko albo nazbyt daleko; jednocześnie Mistrz go prowadzi 
poprzez nieustanne równoważenie jednego przez drugie, umysłu formowanego 
przez naukę i „wstrzymywania” zachowania przez obyczaje139.

Powtórzmy raz jeszcze: Wiedza, o którą tu chodzi, nie może być przejęta 
od nikogo innego. Cudza biegłość czy też doskonałość nie może zostać 
przekazana temu, kto przyglądając się jej, pozostaje pod ogromnym nawet 
wrażeniem treści, które niesie ona ze sobą. Tego się można nauczyć tylko 
od siebie samego. Każdy mój własny krok poprzedzający ten, który właśnie 
wykonuję, jest wzorem – jedynym, z którego mogę faktycznie skorzystać. 
Jak w przykładzie z rąbaniem siekierą. Nauka formy jest w gruncie rzeczy 
nabywaniem biegłości w pewnego typu zrównoważeniu. Konfucjusz słynął 
właśnie z tego zrównoważenia. Bowiem, jak sam mawiał: „Krok za mało 
i krok za dużo jednakim jest błędem”140. I w Dialogach konfucjańskich 
i w Księdze Mencjusza, wszędzie podziwia się go za to, że „w niczym nie 
poszedł za daleko”141. W Księdze Mencjusza znajdziemy taką rozmowę, 
która obrazuje ogromną wagę, jaką przywiązywali do tego mistrzowie 
konfucjańscy. Pokazuje ona, że popadanie w przesadę i błędne rozumienie 
charakteru ceremonialnego zachowywania się nie było rzadką przywarą: 

Shunyu Kun zapytał: – Czy jest taka zasada obyczajowa, która mówi, że męż-
czyzna nie powinien dotykać kobiety ręką, gdy daje jej lub od niej otrzymuje 
jakąś rzecz?

Mencjusz rzekł: – To jest obyczaj.
Shunyu Kun zapytał: – Gdy tonie czyjaś bratowa to, czy ten ktoś powinien 

podać jej rękę, by ją ratować?
Mencjusz rzekł: – Jeśliby jej nie ratował, byłby wilkiem. Jest zasadą obycza-

jową, by mężczyzna i kobieta nie dotykali się rękami, gdy biorą lub podają sobie 
jakąś rzecz. Lecz jest sprawą sytuacji, by ratować tonącą bratową rękami. 

Shunyu Kun spytał: – Patrz Mistrzu, cały świat tonie, dlaczego go nie ra-
tujesz?

Mencjusz rzekł: – Tonącemu cesarstwu ratunek przyniosą zasady moralne. 
Czy życzyłbyś sobie, bym ratował świat gołymi rękami?142.

138 Dialogi konfucjańskie 9/10: „Jen Jűan [Yan Hui] powiedział z głębokim westchnieniem: 
»Im bardziej wznoszę oczy ku naukom Mistrza, tym wznioślejsze się wydają. Im bardziej sta-
ram się je zgłębić, tym bardziej stają się nieprzeniknione. Gdy już je niemal dostrzegam przed 
sobą, to naraz za mną się objawiają. Na szczęście Mistrz potrafi  znakomicie prowadzić ucznia, 
stosownie zwiększając stopień trudności. Literaturą rozszerzył moją wiedzę, by z kolei oby-
czajnością narzucić mi więzy«” w tłum. F. Jullien, Droga okrężną i wprost do celu…, s. 146.

139 François Jullien, Droga okrężną i wprost do celu…, s. 148–149.
140 Dialogi konfucjańskie 11/15, s. 110.
141 Księga Mencjusza, za: Filozofi a Wschodu…, s. 353.
142 Księga Mencjusza 4A:17, s. 352–353.
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I jeszcze raz wyobraźmy sobie drwala – mistrza w swoim fachu. Ktoś 
prosi go o opracowanie i napisanie Podręcznika drwala. Załóżmy nawet, 
że powstaje taki podręcznik. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku 
przyglądania się przez nas osiągniętej przez kogoś innego biegłości, i tu 
również szybko się orientujemy – już przy pierwszej własnej, samodzielnie 
podjętej próbie – że czytanie o rąbaniu nie przekłada się na wiedzę o tym, 
jak rąbać drwa na opał. I tu również tylko ćwiczenie czyni mistrza. Tylko 
ćwiczenie umożliwia „posiadanie wiedzy”, lecz tylko w takim zakresie, 
w jakim samemu jest się „człowiekiem potrafi ącym sprawnie posługiwać 
się siekierą”. Zwróćmy w tym miejscu uwagę na to, że Konfucjusz nie 
mówi, że każda wiedza ma taki charakter, lecz że ta, która z jego punktu 
widzenia jest ważna, jest właśnie tego rodzaju. Dlatego, jak mawiał Mistrz: 
„Człowiek może rozwinąć swą doskonałość [dao]143, lecz bez jego starań 
ona sama nie może uczynić go doskonałym”144. 

Na marginesie zauważmy jeszcze, że obraz człowieka, dla którego 
sprawne użycie siekiery jest istotne, powróci w dziejach kultury chińskiej 
jeszcze raz w kontekście buddyjskim wraz z postacią Huinenga tytułowa-
nego przez swoich uczniów Szóstym Patriarchą szkoły chan. Ten jeden 
z największych reformatorów w dziejach nauki buddyjskiej zgodnie z prze-
kazem tradycyjnym, miał być w klasztorze pomocnikiem kucharza i do jego 
obowiązków należeć miało „rąbanie drwa na opał”. Być może będziemy 
tu mieli nawiązanie do cytowanego przez nas fragmentu pochodzącego 
z Doktryny środka, którą to księgę chińscy buddyści lubili studiować? 
Jednak pewności co do tego mieć nie można. Do Huinenga i tej metafory 
wrócimy jeszcze w ostatnim rozdziale. Na razie pozostajemy w kręgu ściśle 
konfucjańskim.

Z jednej strony Konfucjusz jest nauczycielem, który nie uczy. Z drugiej 
strony wielokrotnie podkreśla, że każdemu adeptowi sztuk konfucjańskich, 
oprócz chęci i wytrwałości, potrzebny, a nawet wręcz niezbędnie potrzebny, 
jest mistrz: „Mistrz powiedział o Tsy-tsienie: Szlachetny [kun-tsy] zaprawdę 
jest ten człowiek! Gdyby jednak w księstwie Lu szlachetnych mędrców nie 
było, od kogóż mógłby on takiej szlachetności się nauczyć?”145. Co więcej, 
Konfucjusz był przekonany, że jest tak nawet w przypadku ludzi, którzy 
z natury są dobrzy: „Tsy-czang pytał o takich, którzy z natury są dobrymi 
ludźmi. Mistrz rzekł: Jeśli nie będą kroczyć ściśle śladem mędrców, oni 
również nie dotrą do wewnętrznych komnat [czyli nie osiągną doskonało-

143 Zwróćmy uwagę na wspaniałą wieloznaczność znaku dao w konfucjanizmie, który 
określa zarówno sposób, w jaki dochodzi się do biegłości, jak i samą doskonałość.

144 Dialogi konfucjańskie 15/28, s. 136.
145 Dialogi konfucjańskie 5/2, s. 61.
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ści]”146. A innym razem, zapytany przez ucznia o to, kogo można określić 
mianem człowieka doskonałego (chengren 成人), dał taką odpowiedź: „Gdy 
kto posiada mądrość Tsang Wu-czunga, odznacza się brakiem chciwości 
jak Meng-kung Cz’o, ma odwagę równą Czuang-tsy z Pien i zręczność 
taką jak Żan K’iu, a ponadto jeszcze rozwija swe talenty poprzez znajo-
mość obyczaju [li] i muzyki [ jue] – można go uznać za doskonałego”147. 
Dlaczego tak jest? 

Tak jest, ponieważ nikt nie zaczyna od mistrzostwa:

Tsy-ju powiedział: Uczniowie i zwolennicy Tsy-hia są dobrze wyszkoleni 
w spryskiwaniu i zamiataniu podłogi, w słuchaniu poleceń i odpowiadaniu na 
pytania, we właściwym zbliżaniu się i należytym oddalaniu. Jednak są to zale-
dwie drobne sprawy. Jeśli zaś o rzecz podstawową ich zagadnąć, stają się bez-
radni. Co o tym sądzić?

Tsy-hia, dowiedziawszy się o tym, rzekł: Niestety Tsy-ju jest w błędzie. Po-
stępowanie [tao] człowieka szlachetnego [kun-tsy] polega na tym, że wie on, co 
należy uczniom wpierw przekazać, a co na później odłożyć. Uczniowie różnią 
się bowiem jak drzewa i krzewy. Czy mąż szlachetny mógłby postępowaniem 
swym uczniów oszukiwać? Jedynie mędrzec święty [szeng] zdoła od razu pojąć 
wszystko od początku do końca148. 

Ale Konfucjusz zauważa również, że uczyć można się od każdego: 

Kung-sun Cz’ao z księstwa Wei zwrócił się do Tsy-kunga z pytaniem: Od kogo 
Konfucjusz zdobył swą wiedzę?

Tsy-kung odpowiedział: Zasady [tao], którymi kierowali się królowie Wen 
i Wu, nie zaginęły jeszcze całkowicie. Znane są jeszcze ludziom. Mędrcy [hien] 
zapamiętali ważniejsze z nich. Ci, którzy mędrcami nie są, zapamiętali mniej 
ważne. Nie ma więc nikogo, kto by nie znał pewnych zasad królów Wena i Wu. 
Czyż mistrz nasz nie mógł uczyć się [Hue] ich od każdego? I na cóż zdałby mu 
się jeden nauczyciel?149.

W innym miejscu Mistrz mówił: 

Gdy we trójkę z kimś idę, z pewnością mych towarzyszy wezmę za nauczycieli. 
Wezmę to, co jest w nich dobre, i wedle tego postępować będę, zaś to, co w nich 
złe, postaram się również w sobie samym poprawić150.

Oba te przeświadczenia się nie wykluczają, a tym, co je godzi, jest 
czas. Otóż, w czasach początków wspólnoty, w czasach kształtowania się 
zrębów cywilizacji potrzebne są wzory, które mogłyby zostać wybrane 
przez jej twórców czy reformatorów. Później, gdy ten wybór stanie się 

146 Dialogi konfucjańskie 11/19, s. 111.
147 Dialogi konfucjańskie 14/13, s. 139.
148 Dialogi konfucjańskie 19/12, s. 187.
149 Dialogi konfucjańskie 19/22, s. 189–190.
150 Dialogi konfucjańskie 7/21, s. 81–82.
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trwały, ustanowi się jako instytucja, będąca podstawą pokoju społecznego, 
będzie można uczyć się ich i od tych, którzy osiągnęli w niej mistrzostwa, 
i na własnych oraz cudzych błędach. Gdy wzory są już ustalone, wtedy 
jest tak, jak zostało to sformułowane w Księdze Mencjusza: „Cyrkiel i kąt 
prosty stanowią podstawowy wzorzec dla okręgów i kwadratów. Mędrzec 
jest podstawowym wzorcem w relacjach ludzkich. Władca powinien aż do 
końca przejść drogę władcy. Minister powinien aż do końca przejść drogę 
ministra. Oni tylko powinni pójść drogą Yao i Shuna”151.

Ale dlaczego iść „po staremu”, a nie jakąś nową drogą? Wydaje się, że 
takie przywiązanie do tradycji będzie rodziło skostnienie i doktrynerstwo. 
I w wielu okresach historii cywilizacji chińskiej tak się działo. Jednak 
zawsze w okresie skostnienia pojawiali się uczeni konfucjańscy, którzy 
się temu przeciwstawiali. Bowiem według Konfucjusza i jego następców 
istotą owego nawiązywania do tradycji powinno być szanowanie ustalonych 
wzorów kultury ze względu na ich użyteczność (yong 用) dla wspomagania 
dojrzewania ludzi, którzy się w nich ćwiczą. I ten pragmatyczny charakter 
tradycyjnej kultury jest tutaj bardzo ważny. W konfucjańskiej fi lozofi i kul-
tury nakazuje się, by nie cenić tradycji dla niej samej, bez związku z teraź-
niejszą codzienną przestrzenią ludzkich spraw. Również ów pragmatyczny 
stosunek do wzorów i form własnej kultury podpowiadał konfucjanistom 
nieufność wobec nowości. 

Innowacyjność, postęp, kult nowości i tworzenia nowych wzorów były 
w cywilizacji chińskiej postrzegane jako potencjalnie szkodliwe. W najlep-
szym przypadku postrzegano je jako mało praktyczne: „W księstwie Lu 
planowano przebudowę Długiego Skarbca. Min Tsy-k’ien powiedział: Czy 
nie lepiej odnowić jedynie skarbiec wedle dawnego wzoru? Jaka zmusza nas 
potrzeba do wznoszenia nowego? Mistrz rzekł: Ten mąż nie mówi wiele, 
ale gdy przemówi – trafi a w sedno”152.

Z czego wynika postrzeganie nowości w kulturze jako potencjalnie 
szkodliwych? Z przekonania, że wszystko jest częścią szerszej całości, która 
– jak w przypadku żywego organizmu – stale zmienia się, wzrasta, doj-
rzewa. Stąd podstawową kwestią staje się problem harmonijnego rozwoju. 
Brak harmonii osłabia siły żywotne, niszczy samo życie. Każde nowe musi 
początkowo zaburzać harmonię całości. To, co się „ułożyło”, wewnętrznie 
dopasowało wzajem do siebie, gdy w otoczeniu pojawia się nowe, musi na 
nowo zacząć się harmonijnie dopasowywać. Stąd zawsze istnieje niebez-
pieczeństwo, że korzyści, jakie można by było odnieść z nowego wzoru, 
zostaną zaprzepaszczone, jeśli ów wzór nie da się zgrać z całością. W tym 
sensie kultura konfucjańska jest konserwatywna. 

151 Filozofi a Wschodu…, s. 352.
152 Dialogi konfucjańskie 11/13, s. 110.
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Nie twierdzi się w niej jednak, że każde nowe jest szkodliwe, lecz że 
należy być ostrożnym we wprowadzaniu nowości. Trzeba zawsze to, co jest 
nowe, umieszczać w szerszym kontekście. Trzeba się mu przyglądać, szu-
kając nie tyle tego, do czego to nowe byłoby podobne (myślenie za pomocą 
analogii, które „oswajają” to, co obce), lecz z czym mogłoby się harmonijnie 
dopasowywać. Bezpiecznie przyjmując nowe wzory, trzeba odpowiedzieć 
na następujące pytania: o to, czy w ogóle istnieje praktyczny powód, jakiś 
pożytek, którego to nowe mogłoby dostarczyć? Następnie zapytać się na-
leży o to, z czym to nowe najlepiej będzie się zgrywało? W końcu, również 
praktycznie, pytać należy o to, jaki kształt mu nadać, by mogło płynnie 
i korzystnie wejść w nieprzerwanie kontynuowany ciąg nawiązywania do 
tradycyjnych wzorów?

Obok tradycji, jak to już zostało powiedziane, jest nakaz naśladowania 
wielkich poprzedników, takich chociażby jak Yao czy Shun. Co to jednak 
znaczy – praktycznie – „…pójść drogą Yao i Shuna”; drogą mitycznych po-
staci, które stanowią wzór sprawności (de)? Każdy w swojej dziedzinie osią-
gnąć miał mistrzostwo kunsztu (jeden władania, drugi administrowania) 
i mądrość zarazem. I dlaczego postaci polityczne miałyby mieć znaczenie 
w dziedzinie sztuki? Odpowiedź znajdziemy w następnym podrozdziale.

3.4. „A DWÓR TWÓJ NIECH BĘDZIE AKADEMIĄ…”

Kim zatem byli ru, jako specjaliści od sześciu sztuk? Filozofami czy ar-
tystami, uczonymi czy politykami? Czy w kulturze chińskiej dopuszczało 
się mieszania tak różnych metod i sposobów aktywności? Otóż, podobnie 
jak to ma miejsce w naszej własnej kulturze, nie mieszano ich. W naszym 
kręgu kulturowym podkreśla się, jak bardzo trudno jest łączyć te aktyw-
ności. Jedno drugiemu przeszkadza. W konfucjanizmie obie te formy ak-
tywności harmonijnie się wiążą; jak w diagramie Taiji, diagramie jedności 
przeciwieństw, okazuje się, że sztuka stoi w samym sercu polityki. Mamy 
tu konfucjańskie przekonanie, że polityka jest na tyle dojrzała i sprawna, 
na ile dojrzali i sprawni są ludzie w niej uczestniczący. Określenie przez 
Konfucjusza i Mencjusza tego, od czego należy rozpoczynać przemie-
rzanie drogi osiągania tej dojrzałości, oraz jak raz rozpoczęte działania 
kontynuować, wyznaczają wielki program profi laktyki społecznej. I w tym 
kontekście stawiany jest postulat uprawiania sztuk konfucjańskich. Bowiem 
sztuka, będąc ważną (fundamentalnie ważną) częścią procesu dojrzewania, 
drogi samorozwoju, jest tym samym istotną składową polityki. Polityka zaś 
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okazuje się istotną, dopełniającą sztukę, działalnością. W Doktrynie środka 
możemy przeczytać takie znamienne pouczenie: 

Jeśli nie jesteś Synem Nieba, to nie do ciebie należy porządkowanie ceremonii (li 
礼), wyznaczanie miar i określanie form pisma. Dzisiaj wszyscy przewoźnicy uży-
wają kół, które mają ten sam wymiar, wszyscy piszą, używając znaków, które mają 
taki sam kształt, a postępowaniem wszystkich rządzi ten sam społeczny porządek.

Gdyby człowiek zdobył tron, lecz nie miałby korespondującej z tym cnoty 
(de 德), niech nie waży się ustanawiać systemu ceremonii i muzyki. Gdyby 
człowiek miał cnotę, lecz tronu nie zdobył, niech również nie waży się ustana-
wiać systemu ceremonii i muzyki153.

Polityki i sztuka – wzajem się zastępują, jedno przechodzi w drugie, 
nieodmiennie i z konieczności jedno drugiemu stale towarzyszy i nieustan-
nie jedno z drugiego wyrasta. W okresie sprzed panowania dynastii Han, 
tak jak to opisywaliśmy, ich wzajemne relacje są wielopoziomowe i tworzą 
bogatą sieć związków. Ceremonie i muzyka jako społeczna profi laktyka 
mają kluczowe znaczenie przy ustanawianiu form władzy i struktury spo-
łecznej. Ze względu na swoją rangę, muszą mieć źródło w samym centrum 
władzy, w zwierzchniku hierarchii społecznej, tym, którego rolą jest pobu-
dzać, oddziaływać harmonizująco na tych, którzy się jego władzy poddają. 
Przypomnijmy konfucjańskie przekonanie, że władać oznacza wpływać, 
przekazywać impuls do transformującej praktyki. Źródła tego przesłania 
sięgają w Chinach czasów naprawdę odległych, bo już panowania staro-
żytnej dynastii Shang (1523–1027 r. p.n.e.):

…państwowa szkoła podstawowa w stolicy mieściła się po lewej stronie połu-
dniowej części terenu pałacowego i stąd nazywała się „szkołą lewej strony” (zu-
oxue). Z kolei szkoła wyższa, „uniwersytet”, z uwagi na lokalizację na zachod-
nich przedmieściach, nosiła nazwę „szkoły prawej strony” (youxue). W stolicy 
dynastii Zhou (1027–221 p.n.e.) szkoły podstawowe rozmieszczano wokół miasta 
i nazywano yuxiang. Studia wyższe odbywały się w budynku nazywanym Biy-
ong, usytuowanym po lewej stronie południowej części zabudowań pałacowych 
lub w siedzibie centralnej administracji – w Mingtangu. Różni władcy zakładali 
własne szkoły. Szkoły mieszczące się na terenie rezydencji rodzinnej nazywano 
shu. Uczniowie rozpoczynali naukę w wieku ośmiu lat i przyswajali sobie „sześć 
sztuk” (liuyi): etykietę, muzykę, strzelanie z łuku, kierowanie wozami bojowymi, 
pismo i arytmetykę. Po egzaminie i selekcji dokonanej przez urzędnika odpo-
wiedzialnego za sprawy oświaty (situ) wybrańcy kontynuowali naukę w szkole 
wyższej (daxue), gdzie studiowali rytuały, muzykę i dzieła starożytne. Nauczanie 
państwowe (guanxue) praktycznie obejmowało tylko dzieci szlachty i urzędni-
ków. Jednakże już od VI wieku p.n.e. pojawili się mistrzowie-nauczyciele, którzy 
zbierali wokół siebie uczniów i wykładali im przede wszystkim swoje poglądy 
i przemyślenia. Najsłynniejszym nauczycielem tej epoki był Konfucjusz154.

153 Doktryna środka 28…, s. 347–348.
154 Jacques Pimpaneau, Chiny – kultura i tradycje…, s. 203.
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Od władców i ich urzędników oczekiwało się odpowiedniego wy-
kształcenia, dobrego wychowania i odpowiedniej kwalifi kacji duchowej, 
odpowiedniej dojrzałości, czyli cnoty korespondującej ze stanowiskiem. 
Zwróćmy uwagę na to przenikanie się tego, co zewnętrzne (dobre wycho-
wanie kierujące ku elegancji w stylu bycia), z tym, co wewnętrzne, czyli 
z dojrzałością, kwalifi kacją duchową określaną mianem „szczerości” (cheng 
诚) – jak to ujmowali konfucjaniści. Obie strony mają równe znaczenie. 

Mamy tu zatem do czynienia ze współzależnością pary przeciwieństw 
wyznaczających dwubiegunową całość, jaką ostatecznie tworzą umysł 
(duchowość) i eleganckie zachowanie człowieka uprawiającego sztuki 
konfucjańskie, uczestniczącego w polityce, w tworzeniu związków spo-
łecznych wspólnoty, w której odnajduje / kreuje swoje miejsce w świecie. 
Odpowiedni diagram mógłby wyglądać następująco: 

pełnia (cheng 成): prawda wewnętrzna (cheng 诚)
dojrzałość, szlachetność, mądrość

中 

źródło (yuan 源): uczucia rodzące się w procesie
kształcenia / ćwiczenia się w sztukach i cnotach 

Z tego diagramu możemy odczytać ciekawą analogię. Na pierwszy rzut 
oka trudno oprzeć się wrażeniu, że konfucjanizm jest pod pewnym wzglę-
dem zbliżony do kantyzmu. Oba te systemy fi lozofi czne były porównywane. 
W kontekście naszych rozważań i konfucjanizm i kantowska etyka jawią się 
jako dwa przykłady etyki formalnej, a nie normatywnej, które w ciekawy 
sposób się różnią. Kant posłużył się formami imperatywu kategorycznego, 
Konfucjusz – formami sześciu sztuk. W przypadku jednego i drugiego 
myśliciela owe formy są czymś, czym można się „posłużyć”, pomóc sobie 
w dotarciu do najgłębszej podstawy umysłu i moralności. Przy czym obie 
są formalne w znaczeniu takim, iż nie niosą ze sobą konkretnych treści 
normatywnych, a jedynie pobudzają, ukierunkowują, wpływają na proces 
nauki. Czynią to w jednym i drugim przypadku, odwołując się do natural-
nych władz specyfi cznie ludzkich. W przypadku Kanta – do rozumu prak-
tycznego i oczyszczonej intencji (dobrej woli) w ramach, którego to rozumu 
nie dochodzi do sformułowania pewnej wiedzy dyskursywnej, jak ma to 
miejsce w przypadku rozumu czystego (teoretycznego) i władzy sądzenia. 

sześć sztuk (liuyi 六艺) polityka (zheng 政) i cnoty
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W przypadku Konfucjusza i jego następców – do „umysłu” (xin 心) i jego 
afektywnej natury. Celem nie jest wykład dotyczący norm moralnych, lecz 
pobudzenie i ukierunkowanie dojrzewania. 

Ale wracając do konfucjańskiej wizji dworu i jego znaczenia w samodo-
skonaleniu się ludzi, zwróćmy uwagę na to, czego uczył Konfucjusz, od któ-
rego fi lozofi cznego namysłu nad rzeczywistością rozpoczęła się droga sztuki, 
jak to opisywaliśmy w rozdziale drugim. Nie interesowało go platońskie py-
tanie: „Kim w istocie jest człowiek?”. Konfucjusz pytał się o to, jak najpełniej 
być sobą samym? I odpowiadał, że w pierwszej kolejności to kultura (wen 文) 
jest naturalnym środowiskiem, w którym każdy człowiek może stawać się 
sobą samym naturalnie, skutecznie i w sposób najbardziej doskonały. Ćwi-
cząc się w formach kultury, każdy może stawać się człowiekiem kulturalnym 
(wenren 文人) i dojrzewać, realizując się w środku cywilizowanego świata. 
I taki właśnie jest podstawowy kontekst rozumienia kultury – w tym arty-
stycznej – w konfucjanizmie. Kultura nie jest tu rozpatrywana głównie jako 
wytwór, efekt ludzkiej działalności, lecz jako żywe środowisko pobudzające, 
ożywiające człowieka i wzajemnie przez człowieka ożywiane. Według Kon-
fucjusza i jego pierwszych następców omawianego przez nas okresu sprzed 
panowania dynastii Han, takim miejscem najlepszym z możliwych jest dwór 
i miasto jako ośrodek władzy: „Mistrz rzekł: Życie na wsi jest jako złodziej 
cnót.” (子曰：鄉原，德之賊也. Zi yue: xiang yuan, de zhi zei ye)155.

Wieś nie może być źródłem (yuan 原) cnót. Ale można by się zapytać 
właściwie, dlaczego nie może? Ponieważ szlachetnym człowiekiem, gene-
ralnie rzecz biorąc, nie jest się od urodzenia. Z natury każdy człowiek ma 
jedynie możliwość stania się takim człowiekiem. Ale ta możliwość sama się 
nie zrealizuje. To jest proces samoprzemiany, samodoskonalenia się i jako 
taki wymaga poprawnej stymulacji. Jak już wiemy, nic tak nie stymuluje na 
drodze rozwoju człowieka kulturalnego (wenren 文人) jak inni kulturalni 
ludzie. A oni w większości – dodajmy, w przytłaczającej większości – z róż-
nych przyczyn związani są z wielkimi ośrodkami władzy. Właściwie nie 
wyklucza się tutaj całkowicie, że i poza nimi mogą się tacy ludzie znajdować, 
ale uznaje się, że ma to miejsce sporadycznie i jedynie w bardzo wyjątko-
wych, niesprzyjających kulturze okolicznościach. Gdy czasy nie sprzyjają, 
Konfucjusz uczył, że szlachetny człowiek może odejść z polityki156, może 
usunąć się – często ratując w ten sposób życie – na peryferie cywilizowa-
nego świata, na wieś właśnie. Ale to nie jest optymalne środowisko. Bra-
kuje w nim elegancji, sztuki i jej wyrafi nowania. Brakuje po prostu okazji 

155 Dialogi konfucjańskie 17.13., s. 172.
156 Zwróćmy uwagę w tym miejscu na to, że w konfucjańskiej fi lozofi i polityki nie ma 

w ogóle miejsca na efektywną, ale zarazem lojalną działalność opozycyjną, tak jak to ma 
miejsce chociażby w demokracji liberalnej. 
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w codziennym życiu do ćwiczenia się w cnotach i nabierania szlifu i blasku 
szlachetności ducha w sztukach. Jeśli na peryferie kulturalnego świata trafi a 
ktoś już dojrzały i ukształtowany, to sam może stać się źródłem kultury dla 
prostych ludzi wokół niego. Może budzić ich serca i umysły muzyką, cere-
monialnym, wykwintnym sposobem bycia: „Wówczas ze stron dalekich lud 
nieuległy cnotami (de 德) i ogładą (wen 文) przyciągnąć ku sobie można157”. 
Jednak musi się o to specjalnie starać, bo warunki życia, w jakich się znalazł, 
jemu samemu takiej zachęty i stymulacji nie dostarczą.

Ale nie tylko wieś nie może być źródłem cnót. Dla Konfucjusza równie 
ważne było przekonanie, że właściwym miejscem, w ramach którego mogą 
się rozwijać formy kultury, jest całość natury rozumianej jako przyroda. 
Przyroda jest dobrym, odpowiednim miejscem dla kultury, tak jak rodzina 
jest właściwym miejscem dla człowieka. Przyroda oznaczana jest znakiem 
ziran 自然. Kultura zapisywana jest znakiem wen 文. Ziran oznacza 
dosłownie to, co się dzieje, rośnie, dojrzewa samo z siebie; wen oznacza 
wzór, formę, kształt. 

Formy kultury nie dzieją się same z siebie i w tym sensie nie są przy-
rodnicze, ale oddziałują, jak mówią konfucjaniści, rezonują z naturalnym 
rośnięciem świata jako jednej organicznej całości. Są określone, mają swo-
ją specyfi czną formę, dlatego że zostały określone przez mądrych ludzi 
w przeszłości. Mędrcy jednak, gdy tworzyli formy kultury, wzorowali się 
na naturze, dlatego to, co stworzyli, rezonuje, zgrywa się z tym, co człowiek 
ma od Nieba (tian 天, rozumianego tu bardziej jako całość natury niż jako 
bóstwo), a co nazywane jest w fi lozofi  konfucjańskiej „naturą ludzką”. Jak 
Konfucjusz rozumiał owo „wzorowanie się na naturze” oraz „rezonowanie 
i zgrywanie się” form (wen) z naturą (ziran)?

Przypomnijmy sobie ponownie najważniejsze przekonania dotyczące 
tego, jaki jest świat. Świat jest wiecznie zmienną rzeczywistością, przeci-
wieństwa stale przechodzą jedne w drugie (jasne w ciemne, życie w śmierć, 
otwieranie drzwi w ich zamykanie). Trzy siły współdziałają w tej dynamice 
przemian: Niebo, Ziemia i Człowiek pomiędzy nimi. Ludzie z natury mają 
umiejętność „wsłuchiwania się” w to, co powyżej, i w to, co poniżej, i rozu-
mieją, czyli wiedzą, jak harmonijnie współdziałać. Ci spośród ludzi, którzy 
w tej umiejętności się stale ćwiczą, potrafi ą współdziałać skuteczniej, to 
znaczy podtrzymują harmonię zmiennych związków i relacji, jakie two-
rzą. Ci, którzy się nie ćwiczą w tej umiejętności, nie mają też odpowiedniej 
wprawy w działaniu; zatem cnoty i sposób, w jaki postępują, niekiedy idzie 
na przekór biegowi spraw, burząc harmonię całości. Ci pierwsi są mądrzy, 
czyli potrafi ą mądrze współdziałać, ci drudzy zawsze jeszcze mogą wybrać 

157 Dialogi konfucjańskie 16.1., s. 161.
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drogę mądrych ludzi. Bowiem gdy zaczną się ćwiczyć, też będą potrafi li 
mądrze działać. Ci pierwsi, będąc w tak bliskim i harmonijnym związku 
z całością kosmiczną, jeśli coś w świecie wyróżniają, nazywają i wskazują 
nową formę to dlatego, bo „słyszą i rozumieją”, potrafi ą wskazywać wzory 
(wen 文), które będą się zgrywały z już istniejącymi. W tym sensie nie będą 
one obce naturze (ziran 自然), czyli tym regularnym zmianom, które już 
w niej zachodzą. Dlatego to, co mądrzy, dojrzali ludzie wyróżniają, choć jest 
formą kultury, jest równie trwałe, wieczne jak sama natura. Rodzina, władza 
zwierzchnika, handel, uprawa roli, pismo, muzyka i rytuał – to formy kultury, 
które wciąż są użyteczne dla ludzi. Ludzie wciąż tymi formami się posługują, 
wprowadzając harmonię w swe życie. To właśnie w konfucjanizmie znaczy 
„wzorować się na naturze”. To daje powszechne panowanie porządku (dao). 
Ale powiedzieliśmy, że ta umiejętność wzorowania się na naturze zależy od 
tego, czy człowiek stale się w niej ćwiczy. Bowiem każdemu człowiekowi, by 
mógł w pełni rozwinąć swe umiejętności, potrzebny jest szlif kultury. 

Czy o kulturze można myśleć jako o naturze w sposób jeszcze bardziej 
dobitny? W środowisku konfucjańskim, w czasach późniejszych, okaże się, 
że tak! Kultura będzie bramą, przez którą człowiek może wejść w naturę 
w taki sposób, że się w tej naturze zatraci, rozproszy, zniknie, całkowicie 
się z nią zjednoczy. A nawet w pewnym sensie niektóre dzieła kultury 
w epokach chińskiej nowożytności staną się bardziej naturalne (tym razem 
w innym znaczeniu naturalne niż ziran, czyli to, co zachodzi samo z siebie, 
lecz w znaczeniu qi, czyli tego, co jest ożywione i ożywcze; tego, co się 
transformuje tak, jak zmienia się, dojrzewając, to co żyje) niż sama natura 
i stwarzane przez nią konteksty. Ale w epoce sprzed panowania dynastii 
Han, w samym środowisku konfucjańskim taka perspektywa nie była 
przyjmowana, lub powiedzmy ostrożniej – nie była dominująca.

3.5. „KIERUJĄC SIĘ KU DAO…”

Mistrz powiedział: Krocz zawsze właściwą drogą (dao), silnie się na cno-
cie (de) wspieraj, w humanitarności (ren) miej oparcie, a rozrywkę jeno 
w sześciu sztukach (yi) znajduj!”158 (字曰：“志於道，据於德，依於仁，游
於艺” Ziyue: „Zhi yu dao, ju yu de, yi yu ren, you yu yi”). W polskim 
tłumaczeniu tego fragmentu nie od razu można zauważyć to, co będzie 
obecnie przedmiotem naszych rozważań. W nowszych tłumaczeniach 

158 Dialogi konfucjańskie 7/6, s. 78. 
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pojawia się pewna, moim zdaniem bardzo interesująca, intuicja. Edward 
Slingerland, jeden z uznanych współczesnych badaczy myśli Konfucjusza 
i twórca nowego tłumaczenia jego Dialogów na język angielski, uważa, że 
Konfucjusz używał niekiedy nazwy dao jako kategorii o metafi zycznym 
znaczeniu, a nie jedynie w znaczeniu drogi i sposobu wykonywania cze-
goś159. I w przypadku przytoczonego fragmentu tak należałoby użycie słowa 
dao potraktować. Przyjmijmy tę uwagę Slingerlanda i jego tłumaczenie tego 
fragmentu, które „pracuje” bardziej efektywnie w kontekście rozważań tego 
rozdziału niż przytoczone polskie, a brzmi ono następująco: „The Master 
said, ‘Set your heart upon the Way, rely upon Virtue, lean upon Goodness, 
and explore widely in your cultivation of the arts’ (Mistrz rzekł: Sercem 
swym zwróć się ku Drodze, polegaj na Cnocie, w Dobru miej oparcie, 
a uprawiając sztuki, zgłębiaj rozlegle)”160. W obu tych tłumaczeniach mamy 
parę istotnych rzeczy. 

Po pierwsze, ważne jest zwrócenie uwagi na to, iż Konfucjusz wskazuje 
na pewną kolejność działań, jaką powinien przyjąć ten, kto kroczy drogą 
rozwoju własnych duchowych umiejętności. Jest to szczególnie podkreślone 
i widoczne w tłumaczeniu Slingerlanda. Tłumacz przytacza w tym kontek-
ście komentarz Wang Yangminga (1472–1528), wzmacniający właśnie tę 
interpretację, choć wyciąga nieco inny wniosek niż mój, ponieważ ja uwa-
żam, że sztuka nie jest tutaj „ostatnim fi nalnym dotknięciem”, lecz formą, 
która w trakcie jej ćwiczenia transformuje osobowość człowieka, który się 
w niej ćwiczy. Sztuka nie jest tu jedynie decorum i naddatkiem, lecz istotną 
„techniką” wspierającą dojrzewanie. Wang Yangming, komentując ten frag-
ment, podkreśla wagę pierwotnego ukierunkowania wysiłków. Jeśli celem 
uprawiania sztuki są same techniczne, manualne umiejętności eleganckiego 
zachowywania się w okolicznościach życia społecznego, to mamy w wy-
niku tego do czynienia z mistrzostwem zewnętrznej formy określanym 
mianem „ogłady”. Jeśli jednak, jak komentuje to Wang Yangming, ćwiczący 
się w eleganckim kłanianiu się człowiek za cel postawi sobie „dotarcie do 
dao”, wtedy jego uprawianie sztuki będzie kierowało go na drogę stawania 
się konfucjanistą, czyli uczonym „Dao i De”. W takiej perspektywie nie 
pozostanie, jak pisze Wang, „jedynie zręcznym technicznie estetą”. 

Z podobnym twierdzeniem spotykamy się i u Xunziego:

Otóż muzyka jest tym samym co radość, to coś, czego nie da się usunąć z emo-
cjonalnej natury człowieka. Ludzie nie mogą bowiem być pozbawieni radości, 
a radość musi wyrazić się w głosie i melodii, nabrać kształtu w ruchu i bezruchu. 
Zasady ludzkiego postępowania, głos i melodia, ruch i bezruch – w tym najpeł-

159 History of Chinese Philosophy…, s. 114.
160 Confucius Analects with Selection with Traditional Commentaries, tłum E. Slinger-

land, Hackett Publishing Company, Indianapolis 2003, s. 65–66. 
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niej zawierają się przemiany ludzkiej natury. Zatem ludzie nie mogą być pozba-
wieni radości, a radość nie może być pozbawiona zewnętrznego wyrazu. Jeśli 
zaś zewnętrzny wyraz jest pozbawiony reguł (dao 道), wtedy dojdzie do zamętu. 
Dawni królowie nienawidzili zamętu, dlatego ustanowili melodie ya i song…161

Jeśliby przytoczony fragment, pochodzący z rozdziału poświęconego mu-
zyce, przetłumaczyć zgodnie z metafi zyczną interpretacją nazwy dao, 
to zamiast „reguł” czy uregulowanych sposobów wykonywania muzyki 
otrzymamy przekaz, w którym podkreśla się to, iż jednie więź twórcy 
muzyki z tą niezróżnicowaną całością rzeczywistości czy globalnością 
natury jest gwarantem powstawania właściwej muzyki, czyli takiej, która 
jest użyteczna (yong 用). Dawni królowie, jak mówi Xunzi, ustanawiali 
muzykę jako narzędzie uszlachetniania i cywilizowania ludzi. Narzędzie, 
które użyte przez władcę wprawdzie dyscyplinuje, jednak nie poprzez 
zewnętrzne kary, lecz napełniając ludzkie serca radością: „Przeto muzyka 
wnika w to, co jest jednością, aby ustanowić harmonię, dobiera rzeczy, 
aby ozdobić dyscyplinę, łączy melodie, aby utworzyły piękną formę (wen 
文) i dzięki temu pozwala prawidłowo podążać za jednym Dao, i wprowa-
dzić ład wśród dziesięciu tysięcy zmian”. Muzyka, która czyni człowieka 
szlachetnym, jest taka dzięki owemu ukierunkowaniu się na dao, ale sama 
umiejętność „podążania za dao” rodzi się w słuchaniu i uprawianiu takiej 
muzyki i pozostałych sztuk. 

Dlatego sądzę, że w omawianym dialogu mamy odniesienie nie do 
kolejności działań, lecz propozycję, by najpierw określić priorytety. Naj-
ważniejsze w samorozwoju jest owo odniesienie się do Dao, ale i do De 
równocześnie. Celem jest dao. Jest ono bowiem najgłębszą podstawą samej 
dojrzałości, z której rodzi się umiejętności budowania relacji, związków 
w swoim najbliższym otoczeniu, określanych mianem cnót konfucjań-
skich: więzi opartych na humanitarności, sprawiedliwości, szczerości czy 
lojalności. Jednak Konfucjusz jawi się tutaj, jak i w całych Dialogach, jako 
praktyk, jako dobry i skuteczny nauczyciel. Dobry nauczyciel wie, jak wy-
znaczyć podstawę, ale równocześnie rozumie, od czego należy zaczynać 
edukację – przecież nie od nauki najwyższych standardów etycznych:

Tsy-ju powiedział:
Uczniowie i zwolennicy Tsy-hia są dobrze wyszkoleni w spryskiwaniu i za-

miataniu podłogi, w słuchaniu poleceń i odpowiadaniu na pytania, we właści-
wym zbliżaniu się i należytym oddalaniu. Jednak są to zaledwie drobne sprawy. 
Jeśli zaś o rzecz podstawową ich zagadnąć, stają się bezradni. Co o tym sądzić?

Tsy-hia dowiedziawszy się o tym, rzekł:
Niestety Tsy-ju jest w błędzie. Postępowanie (dao) człowieka szlachetnego 

( junzi) polega na tym, że wie on, co należy uczniom wpierw przekazać, a co na 

161 Fragment w tłumaczeniu Małgorzaty Religii za: Estetyka chińska…, s. 55.
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później odłożyć. Uczniowie różnią się bowiem jak drzewa i krzewy. Czy mąż 
szlachetny mógłby postępowaniem swym uczniów oszukać? Jedynie mędrzec 
święty (sheng) zdoła od razu pojąć wszystko od początku do końca162.

Praktyczny trening cnót należy zaczynać od nauki „zamiatania”, czyli 
od nauki sztuk właśnie. I w tym sensie Slingerland myli się, określając 
sztukę jako „ostatnie, fi nalne dotknięcie”. Mamy tu bowiem do czynienia 
z jednej strony z procesem kształcenia, który wymaga innego podejścia, 
gdy jest rozwijaniem innych (dzieci–rodzice, nauczyciele), a innego, gdy 
jest samorozwojem (człowiek, którego zachowaniem kieruje poczucie wsty-
du i wiedzie go ku radości). W tym pierwszym przypadku potrzebna jest 
zewnętrznie narzucona dyscyplina i cel określony jako konieczność zna-
lezienia sobie przez dziecko jego miejsca wśród kulturalnego otoczenia. 
Stąd jedyna odpowiedź na wątpliwości brzmi: „Bo tak postępują ludzie 
kulturalni”. W podtekście jest wtedy oczekiwanie otoczenia, że dziecko 
też stanie się częścią tego kulturalnego świata. W tym drugim przypadku 
i dyscyplina, i wyznaczenie celu przekształcają się z zewnętrznego nacisku 
odpowiednio – w samodyscyplinę i ukierunkowywanie się. Tu człowiek 
sam sprawuje kontrolę nad sobą – przewodnikiem jest wstyd – i sam po-
winien też na wstępie wyznaczyć sobie odpowiedni, z uwagi na własny 
rozwój, cel. Jak wspomniałam, najbardziej transformującą moc ma ukie-
runkowanie własnego ćwiczenia i uprawianie sztuki nie na cel estetyczny 
(bo to prowadzi jedynie do „zręczności estety”), a na etykę (cnoty) i na 
ostateczne źródło rzeczywistości (dao). To właśnie powrót do źródła własnej 
egzystencji napełnia serce radością i daje szczęście:

Mistrz rzekł:
Obyczajność (li)! obyczajność! Czyż to tylko dary z nefrytu?
Muzyka! Muzyka! Czyż to tylko dźwięk bębnów i dzwonów?163

Dlatego z praktycznego punktu widzenia trzeba zaczynać edukację 
dzieci – według Konfucjusza tych małych barbarzyńców – od ćwiczenia 
ich w sześciu sztukach. Ale jeśli nie ma się poprawnie wyznaczonych prio-
rytetów, to łatwo wtedy popełnić błąd pomieszania, a właściwie zrównania 
narzędzia z celem, w jakim się go na początku zaczęło używać. Biegłość 
w sztuce ma być użyteczna (yong 用), daje się zastosować – według Kon-
fucjusza znakomicie – do osiągnięcia czegoś niezmiernie ważnego. Do 
odnalezienia harmonii z całością świata, do znalezienie drogi do tego, jak 
stać się jego częścią, drogi do jedności z jego źródłem z Dao. Ale jeśli taka 
była myśl Konfucjusza, moim zdaniem nie można będzie powiedzieć, że 

162 Dialogi konfucjańskie, 19.12., s. 187.
163 Dialogi konfucjańskie, 17.11., s. 172.
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sztuka jest jedynie decorum. Ani Dao, ani Mędrzec, ani dobry, ludzki (ren) 
i szlachetny człowiek ( junzi) nie potrzebują „dodatków” i „upiększeń” 
w postaci dekoracyjnej formy. Cóż to by była za fi lozofi a, w której to, co 
najważniejsze, wymagałoby jakiejś dekoracji? 

Zarówno Konfucjusz, jak i Xunzi jedynie zwracają uwagę na to, że 
wprawdzie praktycznie zacząć trzeba od sztuki, ale nie można na tym 
zakończyć, bo wtedy nie osiąga się najważniejszego. Wydaje się, że takie 
przekonanie było w ich czasach powszechne. Wiele różniło konfucjanistów 
i przedstawicieli Szkoły Praw (Fajia 法家), jednak prawnik Li Si (III w. 
p.n.e.), który jest uważany za twórcę stylu kaligrafi cznego małych pieczęci, 
tak widział fi lozofi ę kaligrafi i: 

Dzieło kaligrafi i jest delikatne i subtelne. Poprzez Dao osiąga harmonię z na-
turą. […] Kreską powinna kierować spontaniczność i nie można jej poprawiać. 
Gdy przesuwasz pędzel stopniowo ku końcowi kreski poczujesz się jak ryba, 
która lubi pływać w rwącym potoku. Kiedy stawiasz kreski z rozmachem, czu-
jesz, jakby chmury wznosiły się z nad gór. Czasami kreska jest zawinięta, cza-
sami prosta, czasami lekka, czasami ciężka. Za nie wszystkie odpowiedzialna 
jest wyobraźnia, która prowadzi do Prawdy164.

Dojrzałość jest czymś, co się może urzeczywistniać i ujawnić się za 
sprawą uprawianych form sztuki. W każdym konkretnym jej wykonaniu 
przez tego oto konkretnego artystę tylko w tym jednym przypadku, mia-
nowicie wtedy, gdy artysta zwraca się ku Dao, ku wewnętrznej prawdzie. 
Wtedy uprawianie sztuki transformuje umysł człowieka. W tym sensie 
dao, prawda i sztuki uprawiane przez konfucjańskich uczonych pozostają 
ze sobą w ścisłym, choć tajemniczym związku. 

Interesujący jest jeszcze w omawianym przez nas wcześniej dialogu 
Konfucjusza znak zhi 志, który w polskim tłumaczeniu nie został samo-
dzielnie wyeksponowany, a w tłumaczeniu Slingerlanda został przetłu-
maczony kontekstowo jako „serce” i w komentarzu tłumacz zaznacza, że 
może być również tłumaczony jako „will / intention”. Znak ten już w cza-
sach Konfucjusza miał rozległe konotacje fi lozofi czne. Używany był do 
zasygnalizowania celu, zamiaru, zamysłu, ale i determinacji w ukierun-
kowaniu własnego działania, postępowania na jakiś ważny cel. Późniejsi 
konfucjaniści będą coraz mocniej akcentować owo „ukierunkowanie się” 
człowieka na dao – w charakterystyczny dla konfucjanizmu sposób znów 
podkreślając praktyczność owego przedsięwzięcia, a zatem nie sam cel, lecz 
zadanie polegające na nieustannym „zwracaniu się ku…”. W omawianym 
przez nas przypadku będzie to dao. 

164 Fragment w tłumaczeniu Marii Markiewicz za: Estetyka chińska…, s. 260.
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Wracając na chwilę do kwestii kolejności działań na drodze własnego 
rozwoju, na drodze ku pełni duchowej dojrzałości, zwróćmy uwagę na jesz-
cze jedną rzecz. W czasach Konfucjusza sztuki z pewnością miały charakter 
praktyczny, bliski codziennej aktywności ludzi szlachetnie urodzonych. 
Konfucjusz chciał zadbać o to, by ta codzienność była związana ze szla-
chectwem ducha, a nie jedynie urodzenia. Sligerland przytacza znamienną 
uwagę Wang Yangminga, w której ubolewa on nad tym, iż ta praktyka sztuk 
konfucjańskich w jego czasach wyzwoliła się z kontekstu codziennego 
życia. Pomysł Konfucjusza był bowiem inny. To w codziennym, zwykłym 
życiu człowiek miał mieć okazje do ćwiczenia się, do samorozwoju. Nie 
gdzieś indziej, później i w specjalnych warunkach, tylko tu, gdzie wła-
śnie przyszło mu żyć, teraz miał mieć okazję, by się kształcąc w sztukach 
– dojrzewać. Zatem na pytanie o to, skąd wzięły się sztuki, konfucjańska 
odpowiedź brzmi – z potrzeb życia codziennego! sześć sztuk ma swe po-
chodzenie w życiu codziennym eleganckich przedstawicieli rodu Zhou, 
którzy za sprawą nauki Konfucjusza mieli stać się wzorem dla zwykłych, 
pospolitych ludzi mogących naśladować ich postępowanie, dzięki czemu, 
jak Zhou, wkraczaliby oni na drogę szlachetnego człowieka ( junzi). Oczy-
wiście, jeśli zechcieliby wejść i pozostać na niej wystarczająco długo.

Na koniec tego rozdziału powróćmy raz jeszcze do naszej metafory 
„otwierania i zamykania drzwi”. To prawda, że nie da się zmieszać prze-
ciwnych sobie ruchów. Jeśli drzwi są zamknięte, możemy je otworzyć, i na 
odwrót, ale nie możemy równocześnie – otworzyć i zamknąć. Samo otwie-
ranie i zamykanie zostało tu przywołane nieprzypadkowo. Nasze obecne 
rozważania podsumujmy słowami z klasycznej księgi. W Księdze przemian, 
w Wielkim komentarzu, jest napisane: „Zamykanie drzwi nazwali Kun, 
a ich otwieranie nazwali Qian. Raz otworzyć, raz zamknąć – to nazwali 
przemianą. Tam i z powrotem, bez końca – to nazwali przechodzeniem”165 
(he hu wei zhi kun; pi hu wei zhi qian; yi he yi pi wei zhi bian; wang lai bu 
qiong wei zhi tong 闔戶謂之坤；闢戶謂之乾；一闔一闢謂之变 ; 往來不窮
謂之通. 1/XI.4). Każde zakończenie powinno mieć w sobie siłę otwarcia, 
która nigdy nie słabnie. Jedno, wypełniając się aż do końca, przechodzi 
w drugie, sobie przeciwne: otwieranie w zamykanie, a koniec okazuje się 
początkiem. Kolejne pokolenia konfucjańskich mistrzów ceremonii i mu-
zyki będą się starały znaleźć takie formy sztuki i sposoby jej uprawiania, 
by każde dotarcie do celu, każde domknięcie formy miało w sobie siłę 
i żywotność jej ponownego otwierania.

165  Tłumaczenie własne.
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W poprzednim rozdziale poznaliśmy niezwykłą koncepcję sztuki jako uży-
tecznego narzędzia, którym konfucjanista mógł się posłużyć, porządkując 
sprawy w swej rodzinie, w cesarstwie, oraz dojrzewając ku pełni człowie-
czeństwa. W rozdziale czwartym poznamy inną koncepcję i opartą na niej 
formę sztuki. Koncepcja bezużyteczności i sztuka pielęgnowania życia na 
pierwszy rzut oka zdają się przeciwne. Pierwsza z nich narodziła się w krę-
gu fi lozofi i konfucjańskiej, druga została opracowana przez daoistycznych 
fi lozofów – Laoziego i Zhuangziego. W okresie panowania Sześciu Dynastii 
(222–589), w którym stworzone zostały podstawy dla wielkiego rozkwitu 
kultury artystycznej w czasach Tangów (618–907), ludzie wykształceni 
(wenren) odkryli ścieżkę, która połączyła obie te koncepcje w harmonijną 
całość, dając konfucjańskiej drodze nowy impuls i nową moc. 

Ale zanim to nastąpiło, uczeni konfucjańscy nie tylko poznawali z pism La-
oziego i Zhuangziego samą koncepcję bezużyteczności i równie jak ta odmienną 
od ich własnej koncepcję mędrca, lecz przede wszystkim dyskutowali. Bowiem 
nauka daoistycznych fi lozofów kształtowała się w dialogu ze szkołą konfucjań-
ską, a dialog ten wzbogacał i jednych, i drugich. Jak to ujęła Livia Kohn, jedna 
z najbardziej uznanych specjalistów akademickich badań nad daoizmem,

…nie tylko Daodejing wyrósł w dialogu z myślą konfucjańską, ale i daoiści 
przez cały czas swej historii żyli i dawali oddech konfucjańskim społecznościom 
wokół nich. A potrzeba odpowiedniej społecznej przyzwoitości, rozwijanie nie-
zbędnych cnót i wizja dobrze zintegrowanego i zharmonizowanego społeczeń-
stwa przenikały daoizm od samego początku, czyniąc konfucjanizm jeszcze jed-
nym ważnym dla tradycyjnego zaplecza [nauki daoistycznej] czynnikiem2.

1 Ten rozdział stanowi rozwinięcie idei – po raz pierwszy ideę tę opracowywałam w tek-
ście pod tym samym tytułem wydanym w zbiorze Prawda, samopoznanie, wdzięk, red. M. Ku-
delska, M. Ruchel; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

2 Livia Kohn, Introducing Daoism, Routledge, London, New York 2009, s. 14.
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Faktycznie, w tle wielu konfucjańskich dyskusji widać wielkie księgi 
daoizmu, i na odwrót. Sądzę, że pewna część daoistycznej fi lozofi i Laozie-
go i Zhuangziego zyskuje na tym, gdy jest interpretowana w takiej właśnie 
perspektywie. W najnowszym encyklopedycznym opracowaniu fi lozofi i 
chińskiej Liu Xiaogan, w rozdziale poświęconym daoizmowi, zwraca uwagę 
na to samo, o czym wspominała Livia Kohn. Liu Xiaogan pisze o tym tak:

Świadomość tego, że wczesne daoistyczne grupy nie były zinstytucjonalizowa-
ne, pomoże nam trzymać się z daleka od w dużej mierze zwodniczego założenia, 
że między konfucjanistami i daoistami toczyły się jakieś walki; z daleka od dra-
matycznej i pociągającej teorii, która bywa powszechnie używana jako podsta-
wowy kontekst dla rozumienia myśli daoistycznej i historii jej piśmiennictwa. 
Dziesiątki tekstów, odnalezionych ostatnimi czasy przez archeologów, wskazują 
na brak jasno określonych granic między poszczególnymi szkołami ( jia); a au-
torstwo większości z nich przypisywane jest i daoistom, i konfucjanistom3.

W rozdziale czwartym chciałabym pokazać, jak takie księgi jak Laozi i Zhu-
angzi rozwijały niektóre spośród swoich najważniejszych koncepcji, wyraźnie 
odnosząc się do klasycznych ksiąg konfucjańskich. Konstrukcja tego rozdziału 
oparta jest na głębokim przekonaniu żywionym przeze mnie, że istnieje nie 
tylko pierwotna odpowiedniość podstawowych koncepcji sztuki i mądrości 
w obu tych nurtach myśli, ale i ich istotne współgranie, które prowadzi nie do 
wykluczania się i konieczności wyboru jednej lub drugiej wizji, lecz do świa-
domie tworzonych warunków umożliwiających stałe – choć przyznać należy, 
że niezwykłe – przenikanie się idei, przemieszczanie się sensów i wędrowanie, 
pozostawanie zarazem w jednej, jak i w drugiej opcji oraz obejmowanie obu 
w pewnego rodzaju „strategiach totalnej rzeczywistości” (gdyby na razie, prowi-
zorycznie, tak niezgrabnie to nazwać). Było ono na równi obecne i w Dialogach 
konfucjańskich, i w pismach Laoziego i Zhuangziego. Kolejne podrozdziały 
tego rozdziału będą więc rozwijane wprost jako kontynuacja nauki o sztuce 
przedstawionej w odpowiednich podrozdziałach części poprzedniej. 

4.1. „JAK NIEOCIOSANY KLOC, TAK BYLI PROŚCI…”4

Elegancki uczony konfucjański, wybitny specjalista od kultury, twórca 
i koneser jej form i artystycznych działań bez wątpienia powinien być kimś 
wyjątkowym. Równocześnie podkreślało się, że nie różni się on – w swej 
naturze, pierwotnie, ontologicznie – od każdego zwykłego człowieka. 

3 History of Chinese Philosophy..., s. 209–210.
4 Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi…, s. 48.
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Różnica między nim a zwykłym człowiekiem leżała zatem nie w prze-
ciwstawieniu – przeciwieństwem człowieka kulturalnego, przypomnijmy, 
był barbarzyńca – lecz w czasie i wysiłku poświęconym przez jednego 
i drugiego na kształcenie się i samoprzemiany. Obaj mieli dążyć do osią-
gnięcia rzadko spotykanej perfekcji i doskonałości artystycznej, etycznej 
i duchowej. Doskonałości, która charakteryzować miała elity polityczne, 
społeczne i intelektualne Państwa Środka. Państwa niezwykłego, które 
miało być jedyną cywilizacją w morzu barbarzyństwa, miejscem, w którym 
ludzie potrafi ą tworzyć czas wyrafi nowanych form kultury i wewnętrzne 
przestrzenie etyki ogniskujące się w praktyce samoprzemiany człowieka 
kulturalnego, wykształconego i szlachetnego niby „kamień szlachetny, cięty 
i szlifowany, cyzelowany i wygładzony” – jak uczył Konfucjusz. 

Na to daoiści odpowiadali: zgoda, piękny i sprawny jest taki ktoś, ale 
i mały, bo ograniczony, ponieważ każda forma ze swej natury ma granice, 
dzięki którym może odróżniać się od innych. Człowiek wykształcony jest 
mieszkańcem świata kultury. To wielki świat, ale nie cały świat. To tylko 
część świata. I – pytali konfucjanistów – po cóż człowiekowi stawać się 
jedynie częścią części świata? Dlaczegóż mielibyśmy na tym poprzestać, 
jeśli potrafi libyśmy również być całością w całości świata? 

Moim zdaniem to właśnie ta perspektywa wyznaczała wzajemne relacje 
przedstawicieli obu szkół: konfucjańskiej i daoistycznej. Nie opozycja, nie 
wykluczenie, ani nawet nie przeciwstawienie dopełniających się koncepcji 
– lecz kontynuacja praktyki. Daoiści przyznawali rację konfucjanistom 
w tej części ich nauki, która dotyczyła cywilizacji, czyli części świata. 
Sądzę (a z całą pewnością taki pogląd był powszechnie przyjmowany w śro-
dowisku konfucjańskim od czasów neodaoizmu Wanga Bi i Guo Xianga), 
że ich stanowisko w tej debacie było takie: wiecie już, jak być wenren (文
人), teraz przyszła pora na to, by nauczyć się, jak być prostym człowiekiem. 
Nauczyć się być doskonale prostym, tak niedościgle prostym jak nieocio-
sany kloc – bez właściwości, bez znaczenia, bez jedynie sobie właściwej 
formy – jak dao. 

I Zhuangzi, i Laozi wypróbowali w swoim praktycznym życiu, jak stać 
się człowiekiem bez właściwości, nieokreślonym. I podobni byli w tym do 
Konfucjusza i Mencjusza, którzy we własnym fi lozofi cznym doświadczeniu 
wypróbowywali, jak stać się człowiekiem określonym, eleganckim i dojrza-
łym – człowiekiem kultury. Dlatego Vincent Shen określa konfucjanistów 
jako tych, którzy przywiązują wagę do „moral praxis”, a taoistów jako 
zainteresowanych ideą „life praxis”5. Godna podkreślenia jest tu wspólna 

5 Vincent Shen, Daoizm (II): Zhuangzi and „Zhuangzi” [w:] History of Chinese Philoso-
phy…, s. 262.
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płaszczyzna porównywania, podstawa zasadności zestawiania obu tych 
nauk, którą dla Shena jest właśnie praktyczna (xing 行) droga uprawiania 
czegoś, ćwiczenia się w czymś, praktyczna droga nabywania umiejętności. 
Te dwie drogi nie są sobie przeciwne, lecz po chińsku podobne, tzn. ich 
podobieństwo leży w tym, że się zgrywają, że mogą tworzyć razem totalną, 
harmonijną rzeczywistość ludzkiej drogi. Kontynuują się, a nie zwalczają. 

Konfucjusz nigdzie o dziwnych daoistycznych mistrzach nie mówi jak 
o barbarzyńcach, ma jedynie wątpliwości, czy to ich przedsięwzięcie jest 
możliwe do przeprowadzenia. Taką wątpliwość właśnie wyczytuję w jego 
zadumie, gdy mówi, że ludzie nie mogą się przecież łączyć w społeczność 
z ptakami (a daoiści za Wielkiego Nauczyciela chcą mieć naturę). I odwrot-
nie niż wielu komentatorów współczesnych, nie widzę ironii w opowieści 
Zhuangzi o porównywaniu Konfucjusza do Wang Taia: 

W [księstwie] Lu żył sobie [pewien człowiek], któremu za karę obcięto sto-
pę; nazywał się Wang Tai. Uczniów chodziło za nim tyle co za Konfucjuszem, 
więc Chang Ji zapytał Konfucjusza: „Wang Tai ma obciętą stopę, a jednak dzieli 
z tobą, mistrzu, po połowie uczniów w Lu. Ani stojąc, nie naucza, ani siedząc, 
nie wykłada, a przecież ci, co próżni przybywają, pełni od niego odchodzą. 
Czyżby to było rzeczywiście bezsłowne nauczanie?” […] Konfucjusz rzekł: 
„Ów mistrz jest Wielkim Mędrcem. Jestem daleko za nim i nie dogonię go. Ja 
sam chciałbym go mieć za swojego nauczyciela, jak więc jego nauka miałaby 
nie równać się mojej!”6.

W tej opowieści widać, że Konfucjusz i jego nauka pozostają o krok 
z tyłu za tą daoistyczną, która wyraźnie ma być kontynuacją, kolejnym 
etapem tej pierwszej. To właśnie przez ową możliwość kontynuacji nauka 
Wang Taia nie może nie równać się tej głoszonej / praktykowanej przez 
Konfucjusza.

Jedną z głównych podstaw dla uzasadnienia logicznej możliwości takiej 
kontynuacji była koncepcja „wielkiego” (da 大), dyskutowana powszechnie 
i w traktatach Laoziego, i Zhuangziego, i w badaniach logików należą-
cych do Szkoły Nazw, i w klasycznych księgach kanonu sześciu sztuk. 
Wszędzie znajdziemy niezwykle wnikliwie przeprowadzane analizy pojęć 
„mały” i „wielki”, które daoistów doprowadziły do przekonania, że może-
my mówić o „wielkim” w dwu kontekstach. W tym pierwszym „wielki” 
jest taki relatywnie, w odniesieniu do „małego”, jako jedno z pary pojęć 
przeciwnych: wielki / mały. W tym drugim kontekście nie znaczy jedynie 
przeciwny, lecz odnosi się do porządku stopniowania takiego rodzaju, że 
„wielki” oznacza przeskalowanie tak ogromne w stosunku do tego, z czym 
ludzie mają do czynienia we własnym doświadczeniu, że ludzkie możliwo-

6 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 66.



WIECZNA ELEGANCJA BEZUŻYTECZNYCH FORM 191

ści ujmowania koncepcyjnego i wyobrażeniowego okazują się radykalnie 
niewystarczające. 

Jest mały świat stawania się cywilizacji i wielki, wieczny świat nieustan-
ności życia. Daoiści skupili swe wysiłki na tym drugim i odkryli, że jest 
(mała) elegancja i (wielkie) piękno; jest (mała) skuteczność i tajemna (wiel-
ka) sprawność; (mała) mowa i nauka i (wielkie) milczenie i takaż milcząca 
nauka; jest (mała) wiedza i (wielkie) oświecenie; (mała) radość i (wielka) 
beztroska; (mała) użyteczność i (wielka) bezużyteczność. 

W tym pierwszym kontekście różnica między tym, co jest małe, a tym, 
co jest wielkie, może być mniejsza lub większa, a nawet niewyobrażalnie 
duża:

W Północnym Oceanie jest ryba, która zwie się Kun. Nie wiadomo na ile tysięcy 
li długi jest Kun. Przemienia się w ptaka imieniem Peng. I nie wiadomo na ile ty-
sięcy li długi jest grzbiet Pęga. Kiedy zrywa się do lotu, skrzydła jego są niczym 
zwisające z nieboskłonu chmury. Taki jest ów ptak. […] Cykada w rozmowie 
z turkawką wyśmiewała się z [olbrzymiego] Penga: „Z największym wysiłkiem 
wlatuję w górę, zatrzymuję się, gdy uderzam [o pnie] wiązów górskich lub drzew 
sandałowych. A czasem nawet opadam na ziemię i wcześniej. Po cóż wznosić się 
[jak Peng] na dziewięćdziesiąt tysięcy li i myśleć o locie na Południe?”

Kto się wybiera w zieleń podmiejską, zabiera trzy posiłki i jeszcze wraca 
z pełnym brzuchem. Kto oddala się na sto li, musi mieć ziarno, tam, gdzie no-
cuje. Jadący tysiąc li gromadzi ziarna na trzy miesiące. Cóż może o tym wie-
dzieć tych dwoje małych zwierząt? Mała wiedza nie dorównuje wielkiej wiedzy, 
a krótki żywot – długiemu. Skąd możemy o tym wiedzieć? Jednodniowy grzyb 
nie wie, co nów, a co pełnia. Konik polny nie zna wiosny i jesieni. […] taka jest 
różnica między wielkim i małym7.

Nie bez przyczyny Zhuangzi zaczął swój traktat od tego zagadnie-
nia, a mianowicie od ustalenia różnicy, jaka zachodzi między „małym” 
i „wielkim”. To rozróżnienie jest łatwiej uchwytne od pojęcia, które sta-
nowi właściwy przedmiot jego nauki: wielkie w owym bezwzględnym 
kontekście. Gdy Zhuangzi zarysuje tę opozycję, wtedy wyciągnie logiczne 
konsekwencje ze swoich badań. Bowiem jego koncepcja sztuki i mądrości 
nie wynika jedynie z krytyki „ubocznych skutków”, jakie cywilizacja 
i kulturalne środowisko wywierają na człowieka. Ta część jego nauki, 
kontynuując wątek fi lozofi i Laoziego, jest najbardziej uchwytna, ponieważ 
jest najbardziej na powierzchni debaty fi lozofi cznej. Dlatego też poznaliśmy 
ją w pierwszej kolejności w rozdziale drugim. Jednak gdy chcemy poznać 
debatę konfucjanistów i daoistów w odniesieniu do sztuki, takie płytkie 
sięgnięcie do nauk obu szkół nie wystarczy. Trzeba odnieść się do samych 
podstaw, w których nie trafi amy na prostą opozycję nauk zaangażowanych 

7 Ibidem, s. 21–22.
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w to przedsięwzięcie myślicieli. Niezwykle znacząca jest tu kompozycja 
pierwszego rozdziału traktatu Zhuangziego, zatytułowanego Beztroska 
wędrówka. Zaczyna się on nie tyle od wyjaśnienia, ile od intencjonalnego 
nakierowania czytelnika na samą problematyczność opozycji małe / wielkie. 
Rozdział kończy się wykładem o niezwykłej użyteczności bezużytecznych 
zajęć i czynności. 

Zatem najpierw jest para małe / wielkie na wiele sposobów ujmowana, 
między innymi w rozmowach Zhuangziego z twórcą Szkoły Nazw – Hui Shi 
(lub Huizi, ok. 350–260 r. p.n.e.), z którym się przyjaźnił i cenił sobie ową 
przyjaźń z wielkim logikiem starożytności niezwykle wysoko. Małe znaczy 
to wszystko, co jest ograniczone, wewnątrz granic, i ma tym samym kres. 
Wielkie – jak już to powiedzieliśmy – występuje w traktacie Zhuangziego 
w dwóch znaczeniach: jako to, co jest bez kresu, nieograniczone, to jest wiel-
kie relatywnie. Ale to nie wszystko. Jak w wiele wieków później i w innym 
miejscu świata św. Augustyn w parze pojęć czas / wieczność zobaczył to 
drugie pojęcie nie jako intensyfi kację pierwszego (czas płynący nieskończenie 
długo), lecz coś diametralnie innego od czasu (moment niemający jakiejkol-
wiek rozciągłości czasowej), tak chiński myśliciel podobnie uchwycił sens 
tego, co wielkie nie poprzez intensyfi kację nieskończoną tego, co małe. Jest 
też Wielkie, które jest wielkie absolutnie, a nie jedynie relatywnie. Wielkie, 
dla którego nazwa „wielkie” nie jest właściwa, tak, jak nazwa „dao” nie jest 
właściwa w przypadku dao: „Przymuszony nadać jej imię, nazwę wielką”8.

To pierwsze jest relatywne (małe / wielkie). W stronę tego drugiego 
kierują uwagę i namysł czytelnika obrazy i metafory, w jakich mamy stop-
niowanie, które ostatecznie kończy się wskazaniem na rzeczywistość nie 
relatywną, nie cząstkową, lecz totalną. 

Wszystko to, co przynależy do zróżnicowanego świata kultury, jest 
z konieczności określone. W granicach swojej formy jest mniej lub bardziej 
doskonałe, ale nawet najbardziej doskonałe musi być ograniczone; bo jest 
tym oto, a nie jest tamtym; na dodatek zawsze jest od czegoś zależne – jak 
wielki ptak Peng, który, aby mógł się wznieść, musi mieć odpowiednio 
wielką przestrzeń przed sobą i tysiące li powietrza pod sobą. Zhuangzi chce 
pokazać swoim czytelnikom, że jest droga „dalej” i „wyżej”. Chce pokazać, 
że możliwa jest nie tylko większa niezależność, swoboda i skuteczność, 
ale i całkowita swoboda w stosunku do tych wcześniejszych, niemożliwa 
do określenia, przedstawienia i niemożliwa do schwytania w zwykłych 
opowieściach. Rzec można, praktyka / droga wolności tak bardzo przeska-
lowana, że ten, kto potrafi  się na niej znaleźć i nią wędrować, nie zależy już 
od niczego, nigdzie nie napotyka granic. Wprawdzie logicznie rzecz biorąc, 

8 Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi…, s. 64.



WIECZNA ELEGANCJA BEZUŻYTECZNYCH FORM 193

niczego w tej praktyce nie może osiągnąć, bo tu nic nie ma kresu, bo jakżeż 
całość, totalność mogłaby mieć kres, ale to jest dopiero wielka swoboda!

O takim przeskalowaniu znajdziemy wiele i w traktacie Laoziego, i Zhu-
angziego. I bardzo podobnie. Dla przykładu przytoczmy najbardziej znane. 
Pisze Laozi: „Wielki Kwadrat nie ma kątów, Wielkie Naczynie formuje się 
powoli, Wielki Dźwięk nie brzmi, Wielki Obraz (xiang 象) nie ma formy 
(xing 形)”9. I w innym miejscu o doskonałych ludzkich umiejętnościach: 
„Wielka Doskonałość wygląda jak zużyta i zniszczona. [Kiedy jej] użyjesz 
(yong 用), zobaczysz, że jest mocna i trwała. Wielka Pełnia wygląda, jakby 
była pusta. Użyj jej, a ona nie da się wyczerpać. Najbardziej wyprostowane 
wygląda, jakby się skrzywiło. Najbardziej zręczny wygląda jak niezdara. 
Wielki Mówca wygląda jak jąkała”10. Podobnie twierdzi Zhuangzi – jak 
chociażby w tym fragmencie: „Wielki Mędrzec obejmuje to, a ludzie po-
spolici [wytykają] różnice, żeby się o nie spierać. Dlatego też powiedziane 
jest: »Ci, którzy szukają różnic, pewnych rzeczy nie widzą«. Wielkie dao 
jest nienazwane; wielkich rozróżnień nie [da się wyrazić] słowami. Wielka 
humanitarność nie jest dobrotliwa…”11.

Jednak granice znikają – ujawniając całość – tym skuteczniej, im bar-
dziej zapomina się o formach, rozróżnieniach, właściwościach, określo-
ności i o tym, jak zajmować odpowiednie miejsce w hierarchii poziomów 
kosmicznych. Zapomnienie (wang 忘) – jak przestać trzymać się tego, 
co już się osiągnęło? Najpierw na drodze konfucjańskiej są ceremonie 
– pod ręką, zawsze do zastosowania i ćwiczenia się. Coś za ich pomocą 
się „chwyta” i w samoprzemianie pojawia się moralna dojrzałość. Jak to 
„puścić”, odstawić na bok? Zapomnienie, jak ceremonie, też powinno mieć 
opracowaną praktykę, która zawsze będzie „pod ręką”, dając możliwość 
ćwiczenia się w zapominaniu stale, a nie tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Tego będzie szukał Zhuangzi. Najpierw jest zadomowienie się w miejscu 
kulturalnie określonym. Potem jest bezdomność i pytanie: jak ćwiczyć się 
w bezdomności, w bezdomności cywilizacyjnej? Najpierw jest użyteczność 
form kultury. Potem jest bezużyteczność i pytanie: Jak ćwiczyć się w byciu 
bezużytecznym, takim bezużytecznym, które nie jest przeciwieństwem 
użytecznego? Najpierw są nazwy, mowa i nauczanie, do nich się odwołu-
jące. Potem jest bezimienne, i niekomunikująca niczego nauka, która nie 
jest zwykłym milczeniem. Tego szukał Zhuangzi na swojej drodze „zacho-
wywania życia”. I według jego słów – to właśnie znajdował.

Bowiem to, co nieokreślone, nie może mieć czegoś takiego jak granica, 
właściwości, osiągnięcia, imię i zależności. Dlatego jeśliby niezwykle ele-

09 Ibidem, s. 91.
10 Ibidem, s. 98.
11 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 39.
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gancko uformowany konfucjanista chciał naprawdę pójść dalej na drodze 
samoprzemiany – „dalej” to znaczy osiągnąć dao – powinien spróbować 
potrenować coś innego niż sześć sztuk i przestać być jedynie mieszkańcem 
rzeczywistości kultury, ale wejść w „świat ukryty w świecie”, w rzeczy-
wistość totalną, która, jak się łatwo domyśleć, nie może być jakąś inną 
formą, jakimś innym światem, w szczególności jakąś inną transcendentną 
rzeczywistością. Zhuangzi kieruje wyobraźnię swoich czytelników ku temu 
w następującym poruszającym obrazie:

Wielka Bryła [przyrody] utrzymuje nas w naszych ciałach, daje nam trud w ży-
ciu, wytchnienie na starość i ukojenie w śmierci. To samo, co sprawia, że nasze 
życie jest dobre, sprawia, że nasza śmierć też jest dobra. Łódź schowaną w ka-
nale i więcierz ukryty w stawie uważa się za bezpieczne. Ale w środku nocy 
przyjdzie siłacz, uniesie je i odejdzie. A ciemni ludzie nie wiedzą o tym. Słusz-
nie jest chować rzeczy małe wśród wielkich, jednak mimo to mogą zginąć. Ale 
świat, zawarty sam w sobie, nie może zginąć. Taka jest wielka zasada trwałości 
wszystkich bytów12.

Jeszcze bardziej obrazowo przetłumaczył ten fragment na język angiel-
ski Feng Youlan: 

The ignorant do not see that no matter how well you store things, smaller ones 
in larger ones, there will always be a chance for them to be lost. But if you store 
the universe in the universe there will be no room left for it to be lost (Ciemny 
człowiek nie widzi tego, że nieważne jak dobrze by się rzeczy nie schowało – 
mniejsze w większych – zawsze pozostaje możliwość, że zginą. Lecz jeśliby 
schować świat w świecie, nie będzie już miejsca na to, by się zgubił)13.

I tak też jest z wielkim człowiekiem. W traktacie Zhuangziego znaj-
dziemy po raz pierwszy stopniowanie doskonałości osiąganych na drodze 
samoprzemiany, poczynając od małej doskonałości, aż po kres jej stop-
niowalności, a tym samym kres drogi określoności form kultury, drogi 
ściśle konfucjańskiej samoprzemiany przez sztukę, ale i drogi innych szkół 
fi lozofi cznych, i zwrócenie się ku tej doskonałości, której na imię Wielka, 
której na imię Nieokreśloność, której na imię dao, a która nie ma sobie 
właściwego imienia:

W dawnych czasach żyli ludzie, którzy znali dao. Byli niezwykle subtelni, nie-
zrozumiali i tajemniczy. […] Jak nieociosany kloc (pu 朴), tak byli prości; […] 
Gdy rozłupuje się nieociosany kloc i dzieli się go na części, pojawia się wiele 
zastosowań. Człowiek mądry nie jest przywódcą dla wyspecjalizowanych. Dla-
tego Wielki Cieśla nigdy nie rozłupuje [tego, co jest proste i niepodzielone]14.

12 Ibidem, s. 77.
13 A Taoist Classic Chuang-Tzu, tłum. Feng Youlan, Foreign Languages Press, Beijing 

1989, s. 95.
14 Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi…, s. 48, 70.



WIECZNA ELEGANCJA BEZUŻYTECZNYCH FORM 195

4.2.  „ŻEBY BŁĄDZIĆ […] W BEZCZYNNOŚCI LUB BEZTROSKO 
ODPOCZYWAĆ…”15

Według Zhuangziego, aby pójść dalej w samoprzemianie, elegancki, skru-
pulatnie przestrzegający form konfucjanista, który osiągnął swą doskona-
łość w żywiole określonych szczegółowo ceremonialnych form, musiałby 
poznać nieokreśloność i brak zastosowania, musiałby poznać pożytki, jakie 
daje bezużyteczne. To dopiero byłaby niezależność, szczęście i beztroska 
wędrowania bez celu oraz sztuka bez granic – totalna. Ten pogląd jest jak 
gdyby wprost odpowiedzią na fragment Dialogów konfucjańskich: 

Konfucjusz rzekł: Trzy są rodzaje przyjemności użytecznej i trzy rodzaje przy-
jemności szkodliwej: Przyjemność właściwego przestrzegania obrzędów (li) 
i zasad muzyki (yue), przyjemność rozmowy o cnotliwych czynach innych lu-
dzi, przyjemność posiadania wielu mądrych przyjaciół, jeno korzyść przynieść 
mogą. Przyjemność zaspokajania próżności, przyjemność bezcelowych wędró-
wek, przyjemność rozwiązłych biesiad, jeno źródłem szkód być może16.

Wygląda, jakby w odpowiedzi na to zestawienie daoistyczny fi lozof chciał 
pokazać, że nie jest to rada uniwersalnie ważna. W pewnych okolicznościach 
warto będzie nauczyć się beztrosko wędrować. W obrazach, którymi Laozi 
i Zhuangzi się posłużyli, pojawia się stopniowanie doskonałości różnych mi-
strzów, stopniowanie, które jak wiemy, prowadzi do wskazania na nieporów-
nywalne z niczym mistrzostwo totalne, mistrzostwo w dao (dao shu 道术). 
Obaj daoiści odwołują się do przekonania, że jest radość mała i wielka – szczę-
ście stałe, wieczne, nieprzemijające, zwyczajne (chang 常). Sam Konfucjusz 
uczył nie tylko o tym, co według niego z pewnością może przynieść szczęście 
i daje radość, ale właśnie ta kwestia rozpoczyna Dialogi konfucjańskie (!): 

Mistrz powiedział: 
Czyż nie daje to radości, gdy człowiek się uczy (xue) i czas swój ćwiczeniem 

w nauce wypełnia?
Czyż nie sprawia to również radości, gdy wiedzę czerpać przybywają do 

niego przyjaciele z krain najdalszych?
Czyż nie jest jednak prawdziwie szlachetny ( junzi) ten, kto się nie smuci, 

choć się na nim ludzie nie poznali?17.

Mistrz rzekł: 
Kto tylko cnotę poznał, ten nie dorównuje temu, kto ją umiłował. Kto zaś ją 

tylko umiłował, ten nie dorównuje temu, kto w niej radość znalazł18.

15 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 25.
16 Dialogi konfucjańskie, 16.5., s. 163.
17 Dialogi konfucjańskie, 1.1., s. 36.
18 Dialogi konfucjańskie, 6.18., s. 74.
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A jeden z jego uczniów tak opisał samego Konfucjusza: 

Jest to człowiek, który z takim zapałem oddaje się uprawianiu cnót, że zapo-
mina o jedzeniu; który cnotę osiągnąwszy taką radość czuje, że o smutkach 
zapomina, i tak jest zajęty, iż nie wie, że starość się zbliża19.

I w fi lozofi i Konfucjusza radość była znakiem dojrzałości mędrca: 

Mistrz rzekł:
Zaprawdę mądry jest Yan Yuan! Mając zaledwie garść jadła i łyk napoju, 

mieszkał w wąskim zaułku. Ktoś inny nie zniósłby tak żałosnego losu. Yan 
Yuan zaś niezmiennie był wesół. Zaprawdę mądry jest Yan Yuan!20.

Mistrz rzekł:
Kto jest mądry (zhi), ten się rzeką raduje. Kto jest humanitarny (ren), ten ra-

dość w górach znajduje. Bowiem kto jest mądry, ten jak rzeka jest w wiecznym 
ruchu, kto jest humanitarny, ten jak góra trwa w spokoju. Kto jest mądry, ten 
jest zadowolony. Kto jest humanitarny, ten się długim cieszy życiem21.

Przyjrzyjmy się zatem galerii owych innych niż konfucjańscy mistrzów 
sztuk dao: dziwnych, radośnie szczęśliwych mistrzów daoistycznych. Chcia-
łoby się powiedzieć, mistrzów opisanych przez Laoziego i Zhuangziego, ale 
przecież nie ma słów adekwatnych dla nieokreśloności, dla nieociosanego 
kloca! Zatem to, z czym będziemy się teraz spotykać, na pewno nie będzie 
opisem w zwykłym tego słowa znaczeniu. I to pomimo formy językowej 
wyraźnie sugerującej opis. 

4.2.1. Droga ceremonii i muzyki

Konfucjaniści w sześciu sztukach kontynuowali starą tradycję ru, tradycję 
mistrzów ceremonii, rytuałów religijnych. Zhuangzi przedstawia swym 
czytelnikom święty dąb, którego mistrzostwo w sferze religijnej jest tak 
wielkie, że nieporównywalne z niczym innym:

Cieśla o imieniu Shi w drodze do [księstwa] Qi, dotarłszy do Quyuan, zobaczył 
[miejscowy] święty dąb. Był on tak wielki, że mogłoby się pod nim skryć kilka 
tysięcy wołów, a w obwodzie miał sto piędzi i wznosił się wysoko, dosięgając 
gór. Dopiero powyżej dziesięciu sążni [rozgałęział się] w konary, z których kil-
kanaście można było [wydrążyć] na czółna. Przyglądający [gromadzili się] jak 
na jarmarku. Majster Shi minął dąb i szedł dalej, nawet się nie obejrzawszy. Ale 
uczeń nie mógł od drzewa oderwać oczu. Dogoniwszy swego majstra, powie-

19 Dialogi konfucjańskie, 7.18., s. 81.
20 Dialogi konfucjańskie, 6.9., s. 72.
21 Dialogi konfucjańskie, 6.21., s. 75.
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dział: „Odkąd wziąłem do ręki siekierę i topór, żeby iść za tobą, mistrzu, jeszcze 
nie widziałem tak pięknego drzewa. Dlaczego, panie, nie raczyłeś nawet na nie 
spojrzeć ani się zatrzymać?”. „– Dość – rzekł majster Shi – ani słowa więcej. To 
drzewo jest do niczego niezdatne. Jeżeli zrobiłbyś z niego czółno, zatonęłoby; 
gdybyś z niego zrobił trumnę, prędko by zgniła; gdybyś z niego zrobił naczynie, 
prędko by pękło; gdybyś z niego zrobił drzwi i okna, pociekłyby wilgocią; jeśli 
zrobiłbyś z niego kolumnę, [toczyłyby ją] korniki. To drzewo do niczego się nie 
nadaje, dlatego mogło osiągnąć taki wiek”.

A kiedy cieśla Shi powrócił do domu, przyśnił mu się święty dąb, który tak 
do niego przemówił: „Z kim mógłbyś mnie porównać? Czyżbyś miał mnie po-
równać z drzewami ozdobnymi, jak głogi, gruszki, mandarynki, pompele, albo 
z innymi owocami czy tykwami? Kiedy dojrzewają [na nich] owoce, wtenczas 
[ludzie] je zrywają. Przez zrywanie owoców drzewa są znieważone. [Ludzie] 
łamią większe gałęzie, obrywają mniejsze. Dlatego też [drzewa owocowe] pę-
dzą gorzki żywot, nie dożywają swego przyrodzonego wieku, lecz przedwcze-
śnie umierają w połowie drogi, same na siebie sprowadzając prześladowanie 
społeczeństwa. Ze wszystkim tak się dzieje. Dlatego od dawna staram się być 
bezużyteczny. Bywałem bliski śmierci. Ale teraz osiągnąłem [bezużyteczność], 
która jest mi bardzo użyteczna. Gdybym był użyteczny, czyżbym stał się tak 
wielki? Poza tym obaj jesteśmy bytami, jak więc możemy się wzajem sądzić? 
I ty, bliski śmierci, nienadający się do niczego człowieku, co wiesz o nienadają-
cych się do niczego drzewach?”.

Obudziwszy się, majster Shi wyłożył [uczniowi] swój sen.
Uczeń rzekł: „Skoro dąb pragnął być bezużyteczny, czemu stał się przed-

miotem kultu?”.
Mistrz rzekł: „Milcz. Ani słowa więcej. Dąb znalazł się tam, ponieważ nie 

chciał stać się pośmiewiskiem dla nieświadomych jego natury ludzi. A gdyby 
nie stał się świętym drzewem, czyżby mu nie groziło ścięcie?22 Poza tym to 
drzewo zachowało [przy życiu] zupełnie coś innego niż innych. Czyż wychwa-
lanie go według naszych kategorii moralnych nie jest dalekie od słuszności?”23

Mamy tu ponownie, w zakończeniu opowieści, przywołane przez Zhu-
angziego przypomnienie o niewspółmierności małego i wielkiego. Drzewo 
nie daje się porównać z niczym innym – i małym, i większym, i najwięk-
szym – ponieważ jest mistrzem bezużyteczności. Zwróćmy uwagę na to, 
że dąb w byciu bezużytecznym musiał się „wyćwiczyć”. Nie potrafi ł tego 
ot tak sobie, sam z siebie, lecz się tego musiał uczyć! Na końcu nauczył się, 
jak być świętym drzewem. 

Jak wiemy, w tym, co jest małe, w tym, co jest określone, ustanowione 
(zheng 正) i jako takie jest cząstkowe i jest częścią świata ludzi, trzeba się 

22 Dwa ostatnie zdania w tłumaczeniu M. Jacobiego zmieniłam z „Dąb znalazł się tam, 
ponieważ chciał stać się pośmiewiskiem dla nieświadomych jego natury ludzi. A gdyby nie 
stał się [potem] świętym drzewem, czyżby mu nie groziło ścięcie?”, ponieważ choć tekst ory-
ginalny jest wprawdzie niejednoznaczny, jednak w żadnym znanym mi klasycznym tłumacze-
niu na język angielski używanym w dyskusji akademickiej nie spotkałam się z taką wykładnią 
tego fragmentu.

23 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 58–59.
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ćwiczyć, aby przejść samoprzemianę i osiągnąć dostępną w niej doskona-
łość i pełnię. Zhuangzi uczy, że również w tym, co jest wielkie, trzeba się 
ćwiczyć. Jest to jednak inna sztuka, sztuka dao (daoshu 道术). Aby ją una-
ocznić innym, przedstawia galerię wybitnych mistrzów tej sztuki. Gdyby 
nie robić skądinąd zupełnie nieuprawnionego założenia, że Zhuangzi odnosi 
się do jakiejś abstrakcji kultury, do kultury jako takiej, a nie do konkretnej 
znanej mu kultury konfucjańskiej, to bardzo łatwo wtedy w tych opisach 
można zobaczyć, że wewnętrzna logika tych postaci pozostaje w ścisłym, 
bezpośrednim związku z koncepcją sześciu sztuk. Przyjrzyjmy się tym 
mistrzom bliżej. Pierwszym niech będzie kucharz Ding, którego niezwykły 
kunszt, na jaki wskazywała nieprzeciętna elegancja jego ruchów podczas 
rozbierania mięsa, wprawił w zachwyt księcia Wen-huei: 

Kucharz Ding krajał wołu dla księcia Wenhuia. Ani ciosy jego ręki, ani jego 
podpieranie ramion, ani stąpnięcia jego nóg, ani ugięcia jego kolan, ani chrzęst 
[przecinanego mięsa i rozdzielanych kości], ani odgłos cięć noża nie chybiał 
rytmowi. Były zgodne z [tempem] tańca Lasu Morwowego, dostrojone do me-
lodii [cytr] Jingshou.

Książe rzekł: „Och, to wspaniałe! Że też kunszt może sięgać tak daleko!”.
Kucharz, odkładając nóż, odpowiedział: „Twój sługa miłuje dao, które wyżej 

sięga od kunsztu. Kiedy zaczynałem dzielić woły, widziałem po prostu woły. 
Ale już po trzech latach przestałem dostrzegać całe woły. A teraz pojmuję je 
duchowo, nie patrzę na nie oczyma. Powstrzymałem moje poznanie [zmysłowe] 
i oparłem się na naturalnej zasadzie. Uderzam w wielkie szczeliny [pomiędzy 
kośćmi], kieruję nóż tam, gdzie są puste miejsca, stosuję się do właściwości 
budowy [wołu]. Nigdy się nie ważę [przecinać] żadnych żył ani zrostu mięsa 
z kością, a cóż dopiero wielkich kości!

Dobry kucharz zmienia nóż rokrocznie, bo kraje. Przeciętny kucharz zmie-
nia nóż co miesiąc, bo rąbie. Nóż twego sługi ma lat dziewiętnaście i pociął 
już tysiące wołów, a ostrze jego jest ciągle świeże, jak gdyby tylko co wyszło 
spod toczydła. Stawy mają szpary, a ostrze mego noża nie ma grubości. Jeżeli 
wkładamy coś, co nie ma grubości w szparę, wtedy dla ruchu noża jest aż nadto 
miejsca. Dlatego to mój nóż po dziewiętnastu latach wygląda jakby tylko co wy-
szedł spod toczydła. Pomimo to przy każdym stawie rozpatruję jego trudności. 
Przezornie mając się na baczności, patrząc, gdzie się mam zatrzymać, posuwam 
się powoli, nieznacznie poruszając nożem i nagle wszystko się rozstępuje, ni-
czym piasek osuwający się na ziemię.[Wtedy] odejmuję nóż, wstaję i rad z siebie 
rozglądam się dokoła. Po czym czyszczę nóż i chowam go [do pochwy]”.

Książę Wenhui rzekł: „To wspaniałe! Słuchając słów kucharza Dinga, po-
znałem [sztukę] pielęgnowania życia”24.

W tej opowieści, po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, od czego 
Zhuangzi zaczyna swą opowieść. Opisuje nie tyle kucharza, ile to, co „wy-
chwytuje” optyka wykształconego konfucjanisty, jakim niewątpliwie był 

24 Ibidem, s. 48–49.
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książę; to, co mieści się w polu jego wyrafi nowanego smaku artystycznego. 
Książę obserwuje elegancję i sprawność ruchów tak wysokiej klasy, iż 
jedyne, do czego może to porównać, to jest ceremonia religijna i gra na em-
blematycznej dla konfucjańskiej kultury wysokiej cytrze. Taka zewnętrzna 
gracja, skuteczność i rytm ruchów kucharza muszą dla księcia – nieodparcie 
– wskazywać na wnętrze, czyli na dojrzałość i mądrość Dinga. W oczach 
księcia kucharz jest mistrzem. Jeżeli jest mistrzem, to dla konfucjanisty 
jasne jest, że osiągnął swe mistrzostwo na drodze jakiejś szlachetnej, kul-
turalnej praktyki, ćwicząc się w jakieś sztuce. Jednak mistrzem ćwiczącym 
się w jakiej sztuce – rzeźnickiej? Jak można nabyć takiej elegancji, ćwicząc 
się w tak pospolitym zajęciu!? Tak nie można według księcia powiedzieć, 
więc tylko mówi: „Były zgodne z [tempem] tańca Lasu Morwowego, do-
strojone do melodii [cytr] Jingshou” (he yu «sang lin» zhi wu, nai zhong 
«jing shou» zhi hui 合於《桑林》之舞，乃中《經首》之會). I niepomiernie 
zdumiony pyta o charakter kunsztu kucharza, z jakiej sztuki się bierze.

Po drugie, to co kucharz osiągnął, jest o krok dalej niż kunszt (chen zhi 
suo hao zhe dao ye, jin hu ji yi 臣之所好者道也，进乎技矣). Kluczowy 
jest tu znak jin 进, kodujący ruch dalej, kolejny ruch, postęp przekracza-
jący dotychczasowe osiągnięcia. Pojawia się tu znowu „wielkie”, i znowu 
jako niemożliwe do porównania z małym. Najpierw jest to, co zna książę 
– elegancja rytuału religijnego, kultury wysokiej, elitarna. Kucharz mówi, 
że dalej jest zwyczajna czynność i zwykła elegancja. Ale zwyczajne jest 
też dao, bo to ono w pierwszej kolejności jest określane tym cudownie 
wieloznacznym znakiem chang 常: wieczny, trwały, zwykły. W następnej 
kolejności tak się mówi o wszelkim wielkim, w tym o mędrcu i władcy, 
o nieokreślonym, o nienazwanym, o milczącym nauczaniu. 

Po trzecie, analizując tę opowieść o prawdziwie niezwykłej elegancji 
i zarazem skuteczności oraz zręczności rzemieślniczej kucharza Dinga, 
oczywiście szybko zwrócimy uwagę na elementy ćwiczeń koncentracyjnych 
czy wręcz tych o charakterze medytacyjnym, zawartych w sposobie, w jaki 
mistrz do swojego kunsztu dochodził. Człowiek ćwiczący się w manualnej 
zręczności w wykonywaniu stosunkowo prostej czynności, jaką jest ćwiar-
towanie wołu, musi równocześnie ćwiczyć się w coraz głębszym koncentro-
waniu się na tym, co robi. Wynika to z samego charakteru owej czynności. 
Gdy po raz pierwszy przystępuje on do wykonania zadania, nic jeszcze nie 
umie, dlatego w polu jego uwagi znajduje się cały wół. Musi spróbować 
określić właściwą strategię, ale ponieważ robi to po raz pierwszy, ma za 
mało danych, aby wykonać swe zadanie poprawnie. Stawiając pierwsze 
kroki, zaczyna poznawać anatomię wołu, szuka i odnajduje najkorzystniej-
sze miejsca cięcia, w których minimum wysiłku daje maksimum efektu. 
Im więcej już umie / wie, tym bardziej się koncentruje. Może zapomnieć 
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o całym wole, o całym zadaniu. Bardziej wprawnej ręce towarzyszy za-
wężenie się pola uwagi do chwili obecnej, do tego, co właśnie tu i teraz, 
w każdym kolejnym momencie robi. Po pewnym czasie może powiedzieć, 
że „nie widzi już całych wołów” – sprawność ręki jest tak wielka, że mógłby 
wykonywać swą czynność z zamkniętymi oczami. 

Mówi jednak księciu, że pomimo to, iż mógłby tak robić, nie postępuje 
w ten sposób. Stara się nie wykonywać swej czynności nawykowo, z za-
mkniętymi oczami, lecz dalej ćwiczy uważną koncentrację, choć z punktu 
widzenia użyteczności, z punktu widzenia kunsztu, który ma społecznie 
ważne zastosowanie, nie ma powodu, aby tak postępował. I w tym miej-
scu kucharz Ding opisuje księciu, jak z użytecznego działania, jakim jest 
krojenie wołu na mniejsze części, wykorzystywane później przez ludzi do 
przyrządzania posiłków, uczynić bezużyteczne zajęcie, jakim jest medyta-
cyjne ćwiczenie określane przez Zhuangzi mianem „zasiąść w zapomnie-
niu” (zuowang 坐忘).

Bowiem okazuje się, że kucharz Ding nie jest jedynie sprawnym rze-
mieślnikiem, czyli częścią cywilizowanego świata, w którym z pokolenia 
na pokolenie przekazywana jest pewna określona tradycją kultura poży-
wiania się. To, co on ukochał, to jest dao 道 – owa niezróżnicowana całość 
rzeczywistości – a nie cywilizacja, ze swym kunsztem w mniej lub bar-
dziej jasno określonych, wyróżnionych specjalizacjach. Ding okazuje się 
daoistycznym mędrcem, który naprawdę „zna sztukę pielęgnowania życia”. 
Sztukę, która idzie o krok dalej od tej konfucjańskiej, o krok dalej niż idą 
adepci sześciu sztuk. Przypomnijmy sobie w tym miejscu Konfucjusza, 
który podobnie radził, by jego uczniowie wiedzieli, jak ustalać sobie cele 
na drodze wzrastania duchowości, dojrzewania do pełni człowieczeństwa, 
gdy mówił, że jest różnica i wyraźna granica między „zręcznym estetą” 
a uczonym poświęcającym się „badaniom dao i de”. Tę różnicę i tę gra-
nicę według Konfucjusza może poznać i się jej trzymać tylko ten, kto na 
początku ukierunkowuje swoją wolę (zhi 志) na dao właśnie. 

Kucharz Ding, jak się wydaje, też mówi, że swoją wolę skierował na 
dao. Jednak czymś się różni od adepta sześciu sztuk. Czym? Zhuangzi 
w opowieści o kucharzu Dingu chce powiedzieć, że ten krok dalej na drodze 
samoprzemiany jest w tym, co jest i wieczne, trwałe, nieustające, i zwykłe 
– jest w chang 常. Zatem każdy, kto w tym, co robi, nie kieruje się jedynie 
zdolnościami, chęcią opanowania techniki, której wymaga się od zręcznego 
rzemieślnika, lub jak w przypadku konfucjanisty – eleganckiego estety, ten 
może ze swojej codziennej działalności uczynić moc transformującą go ku 
mądrości samej. Zdawać by się mogło, że podobnie myśleli o samoprze-
mianie Konfucjusz, Mencjusz i Xunzi. Ale jednak, jak się dobrze przyj-
rzeć, nakreślili oni granice dla samoprzemiany na drodze konfucjańskiej, 
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ograniczając ją do praktyki sześciu sztuk. Zhuangzi zdaje się mówić, że 
totalność sztuki leży w codzienności, jeśli wzbogacić ją w medytacyjną 
praktykę zapominania, w drogę zmieniania tego, co użyteczne – zawsze 
wąsko i w ograniczony sposób – w bezużyteczne. 

Zhuangzi również nigdzie nie zostawia swoich czytelników z jakimś 
wypracowanym, ustalonym sposobem, który będzie odpowiedni dla każdej 
okazji, będzie swoistym logarytmem działania. Wzory są po stronie konfu-
cjańskiej, ale nie są w stanie uchronić od nieszczęścia – zawsze i wszędzie. 
Dlatego pewien władca tak się skarżył w rozmowie z mistrzem daoistycz-
nym: „Naśladuję metody dawnych królów, kultywuję nauki dawnych wład-
ców, oddaję cześć duchom i szanuję światłych [mężów], a wszystko czynię 
osobiście, ani przez chwilę nie odpoczywając. Jednak nie omijają mnie 
nieszczęścia i dlatego jestem zatroskany”25. Uzyskał na to taką odpowiedź 
mistrza z Shinanu: „Płytkie są sposoby, którymi władca [próbuje] odżegnać 
nieszczęścia!”26. W takim znaczeniu być bezużytecznym – to też nie jest 
sposób, toteż Zhuangzi opowiada następującą przypowieść:

Zhuangzi wędrował przez góry, gdy zobaczył wielkie drzewo o rozłożystych ga-
łęziach i bujnym listowiu. Drwal zatrzymał się w jego pobliżu, ale nie [chciał] 
go ściąć. Gdy [Zhuangzi] zapytał o przyczynę, ten odpowiedział: „Na nic się 
nie zda”. Zhuangzi rzekł: „To drzewo dzięki swej nieprzydatności dożyło przez 
Niebo danych mu dni”. Mistrz opuścił góry i zatrzymał się w domu starego przy-
jaciela. Ten ucieszył się wielce i polecił chłopcu ze służby zabić gęś i ją ugoto-
wać. Chłopiec zapytał: „Jedna gęś potrafi  [ładnie] gęgać, a druga nie. Którą mam 
zabić?”. Gospodarz rzekł: „Zabij tę, która nie gęga”. Następnego dnia uczniowie 
zapytali Zhuangzi: „Wczoraj górskie drzewo dzięki swej nieprzydatności dożyło 
danych mu przez Niebo dni. Dzisiejsza gęś gospodarza zginęła przez swą nie-
przydatność. A co by mistrz wybrał [nieprzydatność czy przydatność]?” Zhu-
angzi odparł ze śmiechem: „Ja wolałbym wybrać coś pomiędzy przydatnością 
a nieprzydatnością. Ale nawet bycie pomiędzy przydatnością a nieprzydatno-
ścią, choć wydaje się [dobre], nie jest takie. Nie uniknie się bowiem spętania. Nie 
jest tak jednak w przypadku tego, który dryfuje unoszony przez dao i de”27.

Zgoda, że w przypadku nauk daoistycznych i konfucjańskich okresu 
przedhanowskiego, być może to zestawienie obu nauk – konfucjańskiej 
i taoistycznej – jeszcze tak powszechnie raczej nie mogło się narzucać. 
Wiemy, kiedy to, co tkwiło w tej literaturze czytanej łącznie (a nie mamy 
powodów powątpiewać w taką łączną lekturę, ze względu na echa polemik 
nad tezami konkurencyjnych szkół, które znajdujemy we wszystkich pod-
stawowych tekstach epoki Konfucjusza, Mencjusza i Laoziego, Zhuangzie-
go), złączyło się w jedną naukę z umacniającą się w neodaoizmie Wanga 

25 Ibidem, s. 207.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 206.
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Bi i Guo Xianga tendencją, by traktować dao jako kategorię metafi zyczną. 
I od ich nauk pojawiają się teksty, które o tym właśnie traktują już jako 
o oczywistości. Będą to już teksty ściśle estetyczne.

Zanim to ukształtowało się jako wielka metafora kultury estetycznej 
Chin, kucharz Ding w opowieści Zhuangziego zachwycał tą niezwykłą 
kwalifi kacją duchową, która była transformacją owej umiejętności, którą 
posiadł i potrafi ł wcielić w życie Stary Mistrz (Laozi 老子) – odwrócić się 
od cywilizacji, stać się bezużytecznym, zamieszkać w rozległym pustkowiu 
(xiang guangmo ye 乡广莫野) i być w świecie jak na beztroskiej wędrówce 
(xiaoyao you逍遥游). Być sobą samym – całością w całości świata. 

Zwróćmy jednak uwagę na to, w jak niezwykły sposób kucharz Ding 
to robi. W środku cywilizowanego świata posługuje się tym, co przecież 
według daoistów przeszkadza mu być sobą, czyli samą kulturą! Laozi, gdy 
odkrywa szkodliwość kultury, która w jego oczach psuje sprawność, jaką 
ludzie mają z natury, porzuca urząd bibliotekarza na dworze książęcym 
i odchodzi w góry, poza granice kulturalnego świata i jego w taki czy 
inny sposób użytecznych działań, narzędzi i technik. Natomiast Zhuangzi 
w opowieści o kucharzu Dingu i w wielu innych opowieściach o niezwykle 
zręcznych, skutecznych ludziach, mówi, że to „porzucenie cywilizacji” 
i pozbycie się tego, co przeszkadza być w świecie tak swobodnie, jak na 
beztroskiej wycieczce, można zrobić inaczej. – „Zapomnij o cywilizacji 
wykorzystując to, co jest przeszkodą, czyli samą kulturę” – zdaje się mówić 
swoim czytelnikom. I skuteczność kucharza Dinga, i długowieczność drze-
wa wydarzają się nie poza cywilizowanym światem, ale wewnątrz niego. 
Nie trzeba go opuszczać, aby wyjść z rzeczywistości i granic, i względności, 
i zależności. Ścieżka (dao) drzewa i Dinga nie musi rozpoczynać się poza 
cywilizacją. 

Jak można to zrobić? Tak jak zrobił to kucharz Ding, który zmienił cha-
rakter wykonywanej codziennie czynności, zmienił jej zastosowanie. Tak 
jak w innej opowieści, którą Zhuangzi umieścił w pierwszym rozdziale swej 
księgi, któremu dał tytuł „Beztroska wycieczka” (xiaoyao you逍遥游):

[Sofi sta] Huei-tsy [Huizi, Hui Shi] powiedział do Czuang-tsego [Zhuangzi]: 
„– Król Wei-Liang podarował mi nasiona tykwy. Posiałem je i wydały owoce 
o pojemności pięciu korcy. Napełnione cieczą nie były dość mocne, żeby dać 
się podnieść. Przepołowiłem je, żeby zrobić z nich czerpaki, ale były zbyt pła-
skie i mało pojemne. Były tylko przeraźliwie wielkie. Nie widząc, jak można 
by je zużytkować, strzaskałem je”. „– To ty, panie, – rzekł Czuang-tsy – nie 
potrafi sz używać rzeczy wielkich. W kraju Sung żył człowiek, który posiadał 
środek przeciw pierzchnięciu skóry. Od wielu pokoleń [jego rodzina] zajmowa-
ła się bieleniem jedwabiu. Jakiś cudzoziemiec wywiedział się o tym i poprosił 
o sprzedanie przepisu za sto uncji złota. Tamten, zgromadziwszy cały swój ród 
na naradę, powiedział: „Od wielu pokoleń zajmując się bieleniem jedwabiu jesz-
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cześmy nie zarobili dotąd kilku uncji złota. Teraz w ciągu jednego ranka może-
my sprzedać naszą umiejętność za sto uncji. Radzę oddać nasz przepis cudzo-
ziemcowi”. Cudzoziemiec uzyskany przepis dostarczył królowi Wu, z którym 
państwo Jüe miało zatarg. Król Wu mianował cudzoziemca dowódcą [fl oty]. 
W zimie w bitwie morskiej z mieszkańcami Jüe pobito ich na głowę [dzięki ma-
ści chroniącej dłonie wioślarzy przed kalectwem]. Wydzielono wtedy dobra dla 
cudzoziemca i oddano mu je w lenno. Skuteczność środka na nie pierzchnięcie 
skóry była zawsze ta sama, ale kiedy jednemu posłużyła do uzyskania lenna, 
to innych nie uchroniła od bielenia jedwabiu. Różnica była w sposobie użycia. 
Oto miałeś, panie, pięciokorcową dynię; dlaczegożeś nie zrobił z niej pływaka, 
żeby pływać po rzekach i jeziorach, tylko martwiłeś się, że [tykwa] nic nie jest 
w stanie pomieścić? Zaiste, panie, masz małostkowy umysł”28.

Wykorzystać przeszkodę, by przekroczyć, odwrócić się od tego, co 
przeszkadza? Zmienić zastosowanie – z użytecznego w bezużyteczne. 
Ale do czego i komu potrzebne mogą być bezużyteczne narzędzia, działa-
nia, bezużyteczne nazwy i mowa? Logicznie rzecz biorąc, nikomu się nie 
przydadzą i do niczego nie posłużą! I o to chodzi daoistycznemu mistrzowi 
bezużytecznych nauk, bezużytecznych słów, bezużytecznych sztuk takich 
jak sztuka mistrza Dinga. Użyteczne słowa i sztuka służą do cywilizo-
wania ludzi, są wielką podstawą kultury konfucjańskiej. I takie właśnie, 
według konfucjanistów, powinny być nazwy, mowa i sztuka. Dlatego uczeni 
konfucjańscy podkreślali, że trzeba nieustannie o nie dbać, oczyszczać je 
z nieskutecznych zastosowań, bo nazwy stale się zużywają w swej funkcji 
różnicowania świata i odróżniania jednego (wartościowego) od drugiego 
mu przeciwnego, a sztuki, tracąc na elegancji, popadają w pospolitość. Być 
może jednak, mówi Zhuangzi, można by było zmienić ich zastosowanie 
tak, że stałyby się tym, za pomocą czego można by było zapomnieć (wang 
忘) o kulturze, o cywilizacji, i jak Stary Mistrz „odwrócić się i odejść 
w góry”? Słowa straciłyby wtedy na użyteczności, ale nie z powodu tego, 
że się zużyły, a sztuki utraciłyby względną trwałość nie z powodu tego, że 
ich wdzięk przeminął. Ich bezużyteczność wynikałaby ze zmiany zasto-
sowania, przyznać trzeba, że dość przewrotnej zmiany.

W nauce konfucjańskiej księgi były integralną częścią sześciu sztuk. 
Mencjusz pisał, że mędrzec jest wzorem dla ludzi, tak jak cyrkiel i kąt prosty 
stanowią wzorzec dla okręgów i kwadratów (Mengzi 4A:2)29. Dawni mędrcy 
pozostawili własne słowa, opowieści o ich czynach utrwalone w kulturze 
i przekazywane przez tradycję szkoły. Księgi klasyczne konfucjanizmu 
są częścią owego przekazu i zachowywania wzorów. Wiemy jednak, jakie 
trudności dla praktyki zostały rozpoznane przez konfucjańskich nauczycieli 

28 Czuang-Tsy, Prawdziwa księga południowego kwiatu, tłum. W. Jabłoński, J. Chmielew-
ski, O. Wojtasiewicz, PWN, Warszawa 1953, s. 49.

29 Mengzi [w:] Filozofi a Wschodu…, s. 352.



204 FILOZOFICZNE PODSTAWY SZTUKI KRĘGU KONFUCJAŃSKIEGO

w odniesieniu do praktycznej możliwości posługiwania się zewnętrznymi 
wobec własnego doświadczenia uprawiania sztuki, wzorami. Zhuangzi opo-
wiada o kołodzieju rozmawiającym z władcą o księgach, który to kołodziej 
zdaje się nie brać pod uwagę tego rozpoznania. Przypowieść nie pochodzi 
ze stwarzających najmniej wątpliwości w datowaniu pierwszych siedmiu 
rozdziałów tzw. „części wewnętrznej” traktatu i przez wielu komentatorów, 
zwłaszcza tych spoza kręgu konfucjańskiego, jest przytaczana jako dowód 
kluczowy na błędne i szkodliwe przywiązanie konfucjanistów do słowa 
pisanego. Zacytujmy ją zatem w tym miejscu w całości: 

Książę Huan pogrążony był w lekturze wewnątrz pawilonu pałacowego, koło-
dziej Bian robił koło na zewnątrz pawilonu pałacowego. Odłożył młot i dłuto 
i wszedł [do pawilonu], pytając księcia Huana: „Chciałbym się zapytać, co mó-
wią księgi, które książę czyta?”. Książę odpowiedział: „Są to słowa Wielkich 
Mędrców”. „Czy [ci] Wielcy Mędrcy żyją jeszcze?”. „Już zmarli”. Kołodziej 
rzekł: „Zatem to, co władca czyta, to jedynie osad po dawnych ludziach!”. Ksią-
żę Huan odparł: „Jak możesz ty, kołodzieju, wydawać sądy na temat ksiąg, któ-
re czytam? Obroń się własnym słowem, albo zginiesz!”. Kołodziej Bian odparł: 
„Sługa patrzy na to z punktu widzenia rzeczy, którymi się zajmuje. Gdy się robi 
koło, jeśli [piasta] jest za szeroka, wchodzi [na oś] łatwo, ale [koło] nie będzie 
się trzymało. Jeśli [piasta] jest za wąska, mimo wysiłków nie uda się nałożyć 
[koła na oś]. [Wyczucie, żeby piasty] nie były ani za szerokie, ani za wąskie, 
zdobywa się rękami i zapamiętuje w umyśle, nie można tego wyrazić słowami. 
W tej [umiejętności] kryje się właśnie cała sztuka. Sługa nie potrafi  wytłuma-
czyć tego własnemu synowi, a syn nie mógł się tego nauczyć od sługi. Dlatego 
właśnie [sługa] ma już prawie siedemdziesiąt lat, a nadal robi koła. Dawni ludzie 
zmarli razem z tym, czego nie mogli przekazać. Dlatego właśnie to, co książę 
czyta, to jedynie osad po nich [pozostały]!”30.

Nie wiemy, co odpowiedział książę, ale z lektury Czteroksięgu konfu-
cjańskiego, wiemy, że zdziwienie księcia raczej wskazuje, iż na drodze do 
dojrzałości nie zaszedł jeszcze daleko. Dla takich mistrzów jak Konfucjusz, 
jego wnuk Zisi, czyli prawdopodobny autor Doktryny środka, Xunzi i Men-
cjusz, słowa kołodzieja wykładają konfucjańską wiedzę o tym, co można 
znaleźć w księgach. Jak wiemy, nie ma tam wzorów, lecz zachęta do włas-
nego praktykowania cnót i uprawiania sztuk. Jak to już w wielu miejscach 
zaznaczałam, sytuuję swoje odczytanie fi lozofi i konfucjańskiej po stronie 
interpretatorów szukających i wskazujących na harmonijne zgrywanie 
się nauk konfucjańskich i daoistycznych, stąd przywołam w tym miejscu 
pewien fragment rozważań Françoisa Julliena. Przywołam ponieważ, choć 
mówi się w nim o Mencjuszu, to w taki sposób, że istnienie owego podo-
bieństwa odpowiedzi kołodzieja do wykładu nauczyciela konfucjańskiego 
– i to nie pośledniego, a samego Mencjusza – jest zadziwiające. Zbieżność 

30 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 150.
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jest tak duża, iż można by się upierać, że kołodziej i jego opis trudności 
w uczeniu się nakładania obręczy na koło są metaforą procesu uczenia się 
w kręgu kultury konfucjańskiej:

Dowodem jest szczególnie często wykorzystywana w Chinach zdolność do my-
ślenia o uczeniu się jako dojrzewaniu (a nie jako pracy intelektu). W Księdze 
Mencjusza to kwestia czegoś więcej niż tylko obrazu; motyw dojrzewania po-
zwala oddać ukrytą marszrutę, dzięki której dokonuje się postęp wewnętrzny. 
W jej świetle wydaje się, że rezultat końcowy osiągnięto w sposób niebezpo-
średni. Pytanie wyjściowe dotyczy rozwoju moralności (2A:2). Kto pragnie 
osiągnąć pełnię moralnego rozkwitu, powiada Mencjusz, niech nie liczy na to, 
iż poprawnie uzyska to w sposób natychmiastowy. Nie jest tu bowiem istotne 
miejsce, które można by „zaatakować” z zewnątrz (非义袭而取之 fei yi xi er qu 
zhi) wskutek udanej operacji, lecz owoc długiego „nagromadzenia” (集义所生 
ji yi suo sheng). To zjawisko z poziomu stałego „wzrastania”, a nie „zdobywa-
nia”, gdyż to ostatnie ma charakter nabyty i zakłada pewną zewnętrzność. In-
nymi słowy, nie można sobie tego przywłaszczyć niby jakiegoś przedmiotu. Nie 
można tego „zdobyć”, trzeba pozwolić, by dokonało się samo, dać mu czas. Stąd 
podwójna rada, na którą kładzie nacisk Księga Mencjusza, a jej rygorystyczną 
formułę należy uważnie przeczytać: odnośnie do wszystkiego, czego chcemy 
się nauczyć, wypada oczywiście „zajmować się tym”, nie starając się jednak 
„bezpośrednio” dotrzeć do celu (sens zheng 正). Czy też, jak mówi Mencjusz, 
nie należy tego ani „porzucać” (nie troszcząc się o to), ani też „pomagać mu” we 
wzrastaniu (przymuszając do rozwijania się). 

Zarazem pieczołowicie się do tego zabierać i powstrzymywać się od „prze-
widywania” rezultatu […], z oddaniem wykonywać zadanie, pozwalając przy 
tym, by wprawiony w ruch proces biegł swoim torem, śledził swój rytm. Dzięki 
temu płodnemu napięciu, zastosowaniu tego podwójnego wymagania, Men-
cjusz potrafi  powiedzieć to, co czujemy tak dobrze, lecz co tak trudno wydobyć 
na jaw: mianowicie, by można było iść naprzód, konieczne jest osobiste zaan-
gażowanie, ale i elastyczność (w stosunku do rozpoczętego procesu). Albo że 
w uczeniu się nie można zapominać ani o uważności, ani o naturalności. O wy-
maganiach i o „zostawieniu w spokoju”. Mencjusz ilustruje to poprzez przypo-
wieść, która zyskała rozgłos. Pewien człowiek z rodu Song skarżył się, że jego 
sadzonki nie rosną wystarczająco szybko i zaczyna je ciągnąć, by przyspieszyć 
wzrost. Wróciwszy do domu, opowiada bliskim, jak się namęczył: ale gdy jego 
dzieci pobiegły na pole, okazuje się, że wszystkie rośliny wyschły. „Na świecie 
niewielu jest takich, którzy nie pomagają sadzonkom rosnąć”, konkluduje Men-
cjusz. Ogólnie rzecz biorąc, albo ktoś jest powierzchowny i sądzi, że starania 
nie są nic warte – jak ci, którzy nie chcą „plewić” sadzonek; lub przeciwnie, 
chce im „pomóc rosnąć” – jak ten, kto je „ciągnie” do góry31.

Naprawdę nowe w stosunku do konfucjańskiego podejście do słów 
i ksiąg – nowe, ale nie przeciwne – znajdziemy gdzie indziej niż w opo-
wieści o kołodzieju, u prawdziwego mistrza księgi, jakim niewątpliwie był 

31 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 170–171.
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sam Zhuangzi, i w formalnych zabiegach, jakimi się posłużył, pisząc swój 
traktat. Ale temu będziemy się przyglądać w dalszej kolejności.

W nauce konfucjańskiej ceremonie i muzyka spełniały swe zadanie 
poprzez swoiste posługiwanie się elegancją, szykiem jako narzędziem 
samoprzemiany. Starożytni greccy fi lozofowie zakładali równoważność 
piękna i dobra (καλὸς κἀγαθός kalos kagathos) i równocześnie czcili So-
kratesa – tajemniczego, wielkiego nauczyciela Platona, który słynął ze 
swej powierzchowności satyra. Konfucjaniści wprawdzie nie utożsamiali 
piękna i dobra, ale i Konfucjusz, i jeszcze bardziej dobitnie Mencjusz, 
uważali, że wewnętrzna dojrzałość na zewnątrz jawi się jako piękno ele-
gancji. Natomiast Zhuangzi, jak Sokrates, prowokuje, wybija z łatwych 
kolein postrzegania doskonałości i podsuwa obrazy „brzydkich mistrzów 
bezużyteczności”. Oto jeden z nich:

Odmieniec Shu krył swój podbródek w pępku, a ramiona miał wyższe od głowy. 
Grzbiet sterczał mu ku niebu, wnętrzności były do góry [wywrócone], a pisz-
czele wystawały jak żebra. Zarabiał na strawę, ostrząc igły i naprawiając stare 
ubrania. Osiewając i czyszcząc ryż, zdolny był utrzymać dziesięć osób. Kiedy 
rząd nakazał pobór żołnierzy, nasz kaleka [stanął] wśród nich i odsłonił ramio-
na. Kiedy rząd wzywał na ciężki szarwark, odmieniec z powodu swych chro-
nicznych chorób nie dostawał żadnej pracy. Kiedy chorym rząd rozdzielał ziar-
no, odmieniec otrzymywał trzy miary i dziesięć wiązek chrustu. Dziwaczność 
jego ciała pozwalała mu zarobić na swoje utrzymanie i dożyć swego wieku; ileż 
więcej może osiągnąć ten, co się swoją cnotą wyróżnia od innych!32.

Feng Youlan tłumaczy początek tej opowieści w następujący sposób: 
„Był sobie zdeformowany człowiek nazywany Shu” („There was a defor-
med man called Shu”). A kończy ją tak: „Jeśli ów człowiek, tak za sprawą 
swej cielesnej formy nieporęczny [dodajmy: nieporęczny dla władzy], mógł 
utrzymać się i dożyć swego wieku, to o ileż bardziej będzie zdolny do tego 
ten, kto za sprawą swojej cnoty nie jest przydatny do czegokolwiek!” („If 
his man who was awkward in his bodily form was still able to make his 
living and complete his term of existence, how much more may he do who 
is awkward in his virtue?”33). To tłumaczenie dla mojej interpretacji tego 
passusu jest lepsze od cytowanego wcześniej, ponieważ gra słów, jaką 
mamy w oryginale (夫支離其形者，猶足以養其身，終其天年，又況支離其
德者乎!) może być dzięki niemu bardziej związana z kategoriami formy, 
użyteczności i elegancji, co właśnie jest przedmiotem naszych rozważań. 
Mamy tu dwa ciekawe odniesienia do sześciu sztuk. Podobnie jak w przy-
padku kucharza Dinga, zdeformowany człowiek imieniem Shu na swojej 
bezużyteczności tym razem w sferze polityki zbudował drogę ku niezwy-

32 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 60.
33 A Taoist Classic Chuang-Tzu…, s. 76.
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kłej umiejętności utrzymywania siebie i swego najbliższego otoczenia przy 
życiu. Jest mistrzem sztuki pielęgnowania życia. 

Drugie odniesienie Zhuangzi tworzy w stosunku do konfucjańskiego 
przekonania, że dojrzałość mistrza objawia się na zewnątrz w elegancji jego 
zachowania, ruchów, wyglądu. W następnych epokach obraz ten stanie się 
powszechnie przyjmowanym truizmem. Na szczęście jednak dla żywot-
ności kultury, dzięki daoistycznemu myślicielowi i jego galerii brzydkich, 
zdeformowanych, niekompletnych w swej zewnętrznej postaci mędrców, 
nigdy nie zasklepi się w oczywistości. Shu i inni jemu podobni odmieńcy 
będą zaświadczać, że w tym wielkim mistrzostwie i samoprzemianie, 
które kontynuując drogę kultury, pozwalają pójść o krok dalej; to, co mi-
strzowskie, w pełni doskonałe, nie daje się unaoczniać, chciałoby się rzec, 
w standardowy dla kultury sposób. Dlatego, jak pisał Laozi: 

Wielka Doskonałość wygląda jak zużyta i zniszczona.
Kiedy jej użyjesz (yong 用), zobaczysz, że jest mocna i trwała.
Wielka Pełnia wygląda, jakby była pusta.
Użyj jej, a ona nie da się wyczerpać.
Najbardziej Wyprostowane wygląda, jakby się skrzywiło.
Najbardziej Zręczny wygląda jak niezdara.
Wielki Mówca wygląda jak jąkała34.

4.2.2. Droga pędzla

Droga pędzla jest dla Zhuangziego jak wąska, kamienista droga, która 
wiedzie w wysokie góry (gao shan 高山), na pustkowie (xu 虚), do pustej 
krainy, gdzie żyją tygrysy, jak można by było powiedzieć, odwołując się 
do etymologii znaku oznaczającego w daoizmie pierwotną pustkę xu (虚). 
Co to znaczy? Zhuangzi opisuje takiego oto malarza:

Książę Yuan z Song chciał, by mu namalowano obraz. Zjawili się wszyscy pi-
sarze, którzy przyjmowali [polecenie i materiały malarskie], składali pokłon 
i stawali [w szeregu]. Ślinili pędzle i rozrabiali tusz, a połowa była na zewnątrz. 
Jeden z pisarzy przyszedł spóźniony. Nie spieszył się, odprężony, a po przyjęciu 
[polecenia] i pokłonie, nie stanął [wraz z innymi], ale skierował się do swej kwa-
tery. Książę polecił, by ktoś go obserwował. [Pisarz] rozwiązał szatę i obnażony 
usiadł na macie. Książę rzekł: „Ten się nada. Oto prawdziwy malarz”35.

Urzędnik / kaligraf / malarz zachowuje się równie niekonwencjonal-
nie na swej drodze pędzla, jak opisywani przez Zhuangziego mistrzowie 

34 Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi…, s. 98.
35 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 221.



208 FILOZOFICZNE PODSTAWY SZTUKI KRĘGU KONFUCJAŃSKIEGO

dao. Ale nie tylko to wskazuje na jego kwalifi kację duchową. Jak trafnie 
komentuje ten fragment jego polski tłumacz, ustęp jest dla czytelników 
zachodniego kręgu kulturowego mocno niezrozumiały. Kluczowa jest tu 
fraza „rozwiązał szatę i obnażony usiadł” (解衣般礡，臝 jie yi ban bo luo), 
ponieważ, jak pisze Marcin Jacoby: „Istnieje kilka interpretacji tego wyra-
żenia. Niejasności dotyczą tego, czy malarz rozebrał się cały, czy tylko do 
pasa, czy siedział w kucki, czy z nogami rozłożonymi przed sobą. Mimo 
to sens frazy jest jeden: artysta usiadł odprężony, starając się skupić przed 
rozpoczęciem dzieła. Ustęp stanowi jedną z najstarszych chińskich wzmia-
nek o malarzach, a szczególnie przytoczone tu wyrażenie powtarzane było 
w niezliczonych traktatach malarskich późniejszych wieków. Stało się 
jednym z kluczowych powiedzeń w chińskiej teorii malarskiej, symbolem 
swobody twórczej i wagi natchnienia”36.

Pisarz / kaligraf / malarz idzie inną niż konfucjańska drogą, dlatego nie 
czuje się zobowiązany do tego, by stanąć w szeregu uczonych urzędników. 
Pozbywa się szat ofi cjalnych i jest nagi (臝 luo), być może to znaczy – bez 
odniesień do kultury. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Zhuangziego, 
który wybiera bycie pomiędzy użytecznością i bezużytecznością – zasiada, 
by w ciszy i spokoju swego gabinetu pozbyć się tego wszystkiego, co jeszcze 
wypełnia jego umysł – zasiąść w zapomnieniu (zuo wang 坐忘), jak sam 
autor tej opowieści określi to przy innej okazji. Pusty – naprawdę potrafi , jest 
prawdziwym malarzem (可矣，是真畫者也 ke yi, shi zhen hua zhe ye).

W kręgu konfucjanistów późniejszych epok za największego mistrza tu-
szowego malarstwa krajobrazowego uchodzić będzie Wu Daozi (daty urodze-
nia i śmierci nie są znane, tworzył w pierwszej połowie VIII wieku). Żadne 
z jego dzieł nie dotrwało do naszych czasów, ale malarz ów jest bohaterem 
największej legendarnej opowieści związanej z tym kręgiem kultury este-
tycznej. Opowiada się o nim historię, która zaczyna się od zaproszenia, jakie 
ów malarz otrzymał od cesarza. Cesarz, uznając jego niezwykłą zręczność 
w malowaniu krajobrazów, poprosił go o namalowanie pejzażu na jednej ze 
ścian swojego pałacu. Mistrz Wu przyjął zaproszenie i namalował wspaniały 
górski krajobraz. Gdy skończył dzieło, poprosił cesarza do komnaty. Cesarz 
przybył i zachwycony kontemplował dzieło. Wtedy malarz podszedł do ścia-
ny i pędzelkiem umoczonym w tuszu u dołu kompozycji domalował bramę. 
Odszedł parę kroków, spojrzał, po czym zbliżył się ponownie, i otworzył 
namalowaną bramę, wstąpił na namalowaną ścieżkę i zniknął w krajobrazie. 
Odtąd nikt nigdy już o nim nie słyszał. W niektórych wersjach tej opowieści 
mówi się jeszcze o tym, jak cesarz próbował podążyć za nim, ale brama 
namalowana przez mistrza Wu zamknęła się przed nosem cesarza.

36 Ibidem, przypis 39 ze s. 226.
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Wyraźnie akcent w wielkiej sztuce malarstwa tuszowego zostanie po-
łożony na to samo, na co zwracał uwagę swym czytelnikom Zhuangzi. 
Wielkie mistrzostwo to droga ćwiczeń medytacyjnych. To nie jest droga 
zwykłych form i kształtów, zwykłych działań i ich efektów. 

Konfucjańscy uczeni / poeci / malarze epok następnych będą się uczyć 
zainspirowani tą legendą – zwróceni intencjonalnie ku dao, ku owej pełni 
bezkształtu, urzeczeni lekturą traktatów Zhuangziego i Laoziego, że każdy 
może mieć w swoim życiu takie miejsce, takie „wysokie góry” (gao shan 
高山), do którego codziennie może zaglądać, i zdjąwszy elegancki strój na 
specjalne okazje, zasiadać tam w ciszy i spokoju, w zapomnieniu, doma-
lowywać bramę, którą – gdy uda mu się ją otworzyć – będzie mógł wejść 
i górską ścieżką odejść w niedającą się wyczerpać całość, którą jest ten 
świat schowany w świecie: 

Łódź schowaną w kanale, a więcierz ukryty w stawie uważa się za bezpieczne. 
Ale nocą przyjdzie siłacz, uniesie je i odejdzie. A ciemni ludzie nie wiedzą 
o tym. Słuszne jest chować rzeczy małe w wielkie, a pomimo to mogą zginąć. 
Ale świat zawarty sam w sobie, nie może zginąć. Taka jest wielka zasada trwa-
łości wszystkich stworzeń37.

4.2.3. Droga powożenia zaprzęgiem konnym i łucznictwa

Jednymi z sześciu sztuk, którymi bliżej nie zajmowaliśmy się dotychczas, 
były odpowiednio: sztuka łucznictwa i sztuka powożenia zaprzęgiem kon-
nym. I tu znajdziemy w traktacie Zhuangziego postać łucznika, który 
zaszedł dalej nie tylko od najdoskonalszego przedstawiciela sześciu sztuk, 
ale i od legendarnego mistrza Liezi. I znowu „dalej” nie będzie znaczyło 
„zupełnie gdzie indziej”. I tu nie napotkamy koncepcji transcendencji. Po-
słuchajmy opowieści o mistrzu Liezi, który występuje w niej pod imieniem 
Lie Yukou:

Lie Yukou strzelał [z łuku] przed Bohun Warenem. Napiął [cięciwę] do końca, 
a na łokciu ustawił czarkę wody. Zwolnił [cięciwę], a [na miejscu] wypuszczo-
nej strzały pojawiła się następna. Gdy tę wypuścił, [w łuku] czekała już kolej-
na. Przez cały ten czas [stał nieruchomo] jak [drewniana] kukła. Bohun Wuren 
rzekł: „Było to strzelanie łucznika, a nie strzelanie nie łucznika. Wespnijmy 
się na wysoki szczyt. Czy stąpając po chwiejnych kamieniach nad przepaścią 
głęboką na sto sążni, będziesz w stanie strzelać?” Zatem [Bohun] Wuren popro-
wadził go na wysoki szczyt. Stąpali po chwiejnych kamieniach nad przepaścią 
głęboką na sto sążni. [Bohun Wuren] cofnął się [ku skrajowi przepaści], a jego 
stopy w połowie zawisły poza [krańcem skały]. Skłonił się do Yukou i zaprosił 

37 Czuang-Tsy, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 97–98.
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go [do siebie]. Yukou padł na ziemię, a pot spływał mu do [samych] pięt. Bohun 
Wuren rzekł: „Najwyższy Człowiek spogląda w górę [aż] ku błękitnemu niebu 
i schodzi w dół [aż] do Żółtych Źródeł, [dociera] nieskrępowany [aż] na osiem 
Krańców [świata], [jednak cały czas] jego duch i tchnienie pozostają niezmien-
ne. A teraz ty, ogarnięty trwogą, masz stan umysłu taki, jak twe rozbiegane 
oczy. Niebezpiecznie byłoby [spróbować właśnie teraz] trafi ć do celu!”38.

Zwróćmy uwagę na niepozornie wyglądające zdanie z tej opowieści, 
które analizowane w kontekście sześciu sztuk nabiera ciekawego znaczenia. 
Mistrz demonstrujący Liezi, jak daleko mu jeszcze do stania się „niełucz-
nikiem” mówi, iż jego stan umysłu jest taki, że „niebezpiecznie byłoby 
[spróbować właśnie teraz] trafi ć do celu!”. Nie mówi mu jedynie: tak jak ja, 
to ty jeszcze nie potrafi sz, lecz przestrzega go przed tym, by nie próbował 
ćwiczyć tego, w czym on sam się ćwiczy, w miejscu, w którym się aktualnie 
znajduje. Co to za miejsce? Liezi wprawdzie nie jest na dworze książęcym 
(najprawdopodobniej), ale i nie zamieszkał jeszcze na pustkowiu (cywili-
zacyjnym), w wysokich górach, po których potrafi  wędrować daoistyczny 
mędrzec, taki chociażby jak Laozi, bo został zaproszony na wysokogórską 
wycieczkę przez Bohun Wurena. I na tej wycieczce okazuje się, że Liezi 
wciąż ma ukształtowany przez kulturę umysł. Nie potrafi  jeszcze, stojąc 
nad przepaścią, „zapomnieć” o rozróżnieniach takich jak życie i śmierć, 
czy „ja sam” jako odrębna część świata. „Ja sam, czyli łucznik, który 
zamierza strzelać (shi she zhi she 是射之射), a nie ktoś, kto strzelając, nie 
myśli o strzelaniu, o sobie jako o strzelającym i o tym, że ma zamiar, wolę 
(zhi 志) spuścić cięciwę łuku, by wykonać strzał ( fei bu she zhi yi ye 非不
射之射也). Przy czym mówi się tu o umyśle (a właściwie o tej woli, która 
w przypadku Bohun Wurena nie rodzi się w umyśle pełnym cywilizacyjnie 
określonych rozróżnień, lecz w opróżnionej z nich pustce umysłowej) jako 
o miejscu, w którym możliwy jest trening wyższy niż łucznictwo rodem 
z sześciu sztuk. Zatem trening, który poprowadzi o krok dalej, wymaga 
przede wszystkim szczególnego miejsca, w którym duch i energia życia 
mogą pozostać nieporuszone (Shen qi bu bian神氣不變). Ci, którzy się 
w nim nie znaleźli (jeszcze) nie powinni tego ćwiczenia podejmować, 
ponieważ byłoby to dla nich zbyt niebezpieczne. Na marginesie warto 
zauważyć, że jeżeli ta interpretacja jest uzasadniona, to tylko krok dzieli 
ją od praktyki buddyjskiej uważności. Tymczasem przyjrzyjmy się innej 
drodze, na której kontynuuje się kolejną sztukę.

O drugiej z przywołanych w tej części naszych rozważań sztuk – po-
wożenie zaprzęgiem konnym – Konfucjusz w rozmowie z uczniem mó-
wił, że chyba powinien zacząć się w niej ćwiczyć, aby nie rozpraszać się, 

38 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 223.
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skupiając wysiłki na zbyt wielu praktykach. Jeśli w tym momencie sięga 
się do traktatu Zhuangziego (a przecież bardziej prawdopodobne jest, że 
uczestnik ówczesnej debaty fi lozofi cznej właśnie taką lekturę miał za sobą), 
to następująca opowieść mogłaby być rozumiana jako nawiązanie do sześciu 
sztuk konfucjańskich, do zamiarów samego Konfucjusza i w kontekście 
tego schematu, idąc od tego, co relatywne, ku temu, co totalne, taką wizję 
przedłużenia konfucjańskiej drogi ćwiczeń zarysowuje Zhuangzi:

W pytaniach Tanga zadanych [mistrzowi] Ji mamy to samo: „Na Bezleśnej Pół-
nocy istnieje Mroczne Morze. To Niebiański Staw. Jest tam ryba szeroka na kilka 
tysięcy li, i nie wiadomo jak długa. Nazywa się Kun. Jest tam także ptak, który 
się nazywa Peng; grzbiet jego jest wielki jak góra tai, a skrzydła jak zwieszają-
ce się z nieboskłonu chmury. Wyniesiony przez powietrzne wiry wznosi się na 
dziewięćdziesiąt tysięcy li i minąwszy obłoki, mając tylko błękit nieba nad sobą, 
może myśleć o [podróży] na Południe i kieruje się do Południowego Oceanu”.

Mała przepiórka na bagniskach wyśmiewała się z tego, mówiąc: „Gdzież ten 
ptak dąży? Kiedy się poderwę w górę, opadam, nie dosięgnąwszy kilku sążni. 
Polatuję sobie wśród zarośli. To też jest doskonałe latanie. Gdzież więc ten ptak 
zdąża?” Taka jest różnica między wielkim i małym.

Są więc ludzie, których wiedza odpowiednia jest do objęcia urzędu, którzy 
czynami górują nad całym okręgiem, którzy posiadają de władcy i którzy zjed-
nują sobie całe państwo. [Jednak] patrzą na siebie samych zupełnie tak, jak [owa 
przepiórka], przez co mistrz Song Rong śmiałby się z nich na głos. Pochwały ca-
łego świata nie byłyby dlań zachętą do działania, ani potępienie przez ogół nie 
byłoby dlań przeszkodą. Dobrze ustanowił rozdział między swoim wnętrzem 
a [światem] zewnętrznym i postawił granicę między zaszczytem i hańbą. Takich 
jak on niewielu jest na świecie, ale nawet [Song Rong] nie był niezachwiany.

Liezi dosiadał wiatru, przemieszczając się z gracją i pewnie. Wracał do-
piero po kilkunastu dniach. Takich jak on jest niewielu [nawet] wśród ludzi, 
którzy osiągnęli pełnię szczęśliwości. A mimo tego, chociaż unikał chodzenia 
po ziemi, cały czas był od czegoś zależny. Ale czyż nie uwolni się od wszelkich 
zależności ten, którego wozem są zasady Nieba i Ziemi, kto powozi przemia-
nami sześciu żywiołów, a kto w ten sposób przemierza Bezkres? Dlatego jest 
powiedziane: „Najwyższy Człowiek nie posiada własnego ja. Boski człowiek 
nie posiada zasług, a Wielki Mędrzec nie posiada imienia”39.

I cóż mamy w tej opowieści, jeśliby ją odczytać zgodnie z proponowa-
nym przeze mnie kontekstem? Mamy mistrza Liezi, który jest tak dosko-
nale elegancki (wszak mówi się, że powozi z widoczną gracją), że potrafi  
dosiadać wiatru. Mógłby więc zostać nauczycielem Konfucjusza (gdyby ten 
jeszcze żył w jego czasach), który w sztuce powożenia dopiero miał zamiar 
się kształcić. Ale to niebywałe osiągnięcie, jakie prezentuje mistrz Liezi, 
według Zhuangziego opowiadającego tę historię, nie jest jeszcze największą 
umiejętnością. Gdyby Liezi potrenował jeszcze trochę, zdaje się mówić 

39 Ibidem, s. 23.
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daoistyczny myśliciel, to mógłby pokusić się o coś większego – o całko-
witą niezależność, o pełną swobodę. Liezi, jak wielki ptak Peng, w swej 
umiejętności zależy od wiatru, zatem nie jest całkowicie swobodny. Dużo 
już osiągnął. Z pewnością więcej niż Konfucjusz i wielu mistrzów sztuki 
powożenia zaprzęgiem konnym. Jednak to wciąż jest jedynie doskonała 
sprawność w małej sztuce. Posiadł małą umiejętność, choć w zapierającej 
dech w piersiach, doskonałej postaci. Niezwykłe jest wszak „umieć” do-
siadać wiatru! 

Ale można pójść dalej. Tak daleko, że trudno już będzie tu mówić o stop-
niowaniu i „robieniu postępów”. Choć przez analogię do wcześniejszego, 
można będzie powiedzieć, że Wielki jest dopiero ten, kto od niczego nie 
jest uzależniony. To dopiero jest wielka swoboda i wielka doskonałość 
w sztuce powożenia. Ale, jak w przypadku prób unaocznienia dao, i tutaj 
będziemy skazani na to, że będzie ona bez właściwości, bez imienia, bez 
smaku. Nieokreślona (dan 淡). Dlatego gdy w innym miejscu Zhuangzi 
zapewniać będzie swoich czytelników, że: „Najwyższy Człowiek […], 
Będąc tym, kim jest, dosiada chmur i powietrza, powozi Słońcem i Księ-
życem, podróżując poza [obszar] Czterech Mórz. Ani śmierć, ani życie nie 
mają na niego wpływu, a cóż dopiero względy na zysk lub stratę!”40, to nie 
wiadomo, czy mówiąc te dziwne słowa, coś powiedział? Ale przecież nie 
milczał. Jednak mówiąc, nie oznajmiał, bo jak można oznajmić bezkształt 
i nieokreśloność? I to już będzie daoistyczna droga ksiąg, którą stworzył 
swą twórczością. Oczywiście stworzył w nawiązaniu do sześciu sztuk ksiąg 
klasycznych konfucjanizmu. 

4.2.4. Droga ksiąg

Tradycja mówi o tym, jak Laozi w drodze na górskie pustkowie, gdy zo-
stał przymuszony przez Strażnika Przełęczy, by napisał Księgę dao i de, 
usiłował bezskutecznie mu wytłumaczyć, że takie przedsięwzięcie nie ma 
wielkiego sensu. Jeśli wierzyć tej opowieści, to droga ksiąg stanowczo nie 
była drogą Laoziego. Tą drogą natomiast kroczył sam Zhuangzi. Sądzę, że 
w tle jego literatury fi lozofi cznej znajduje się znany nam już obraz konfu-
cjańskiego trójkąta dydaktycznego mistrz / księga / uczeń. 

Zhuangzi w wielu miejscach swego traktatu rozpoznaje problem nie 
tylko samokształcenia, ale i uczenia innych. Ograniczmy się do zapre-
zentowania jednego z wielu przykładów, ponieważ wszędzie właściwie 
powtarzane jest to samo główne przesłanie:

40 Ibidem, s. 40.
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Był [w księstwie Lu] niejaki Sun Xiu, który udał się osobiście do mistrza Bian 
Qingzi, żeby się użalić: „Gdy mieszkałem w rodzinnej wsi, [nikt] mnie nie od-
wiedzał, bo mówili, że jestem niewykształcony. Gdy [nad wsią] wisiała groźba 
nieszczęścia, [nikt] mnie nie odwiedzał, bo mówili, że nie jestem odważny. [Moje] 
pole nigdy nie zaznało urodzaju, nigdy nie nadszedł [korzystny dla mnie] czas, 
by służyć władcy. Wieś odtrąciła mnie, lokalni urzędnicy przepędzili. Czy zgrze-
szyłem czymś przeciwko Niebu? Dlaczego spotkał mnie taki los!”. Mistrz Bian 
odparł: „Czy nie słyszałeś panie, że Najwyższy Człowiek kroczy samodzielnie? 
Zapomina o swojej wątrobie i woreczku żółciowym, pozostawia [samym sobie] 
uszy i oczy. Nieświadomie błądzi poza pyłem i brudem [doczesności], wędruje 
beztrosko [przez życie], mając brak zajęć za [jedyne] zajęcie. To właśnie zwie się 
działaniem bez oparcia [na innych], przewodzeniem [innym] bez urzędniczego sta-
nowiska. Jednak ty popisujesz się swą wiedzą, by zadziwić głupców, doskonalisz 
się, by [poprzez swoją] jasność [ukazać] podłość [innych]. Jaśniejesz, jakbyś kro-
czył, trzymając w dłoniach Słońce i Księżyc. Otrzymałeś [od Nieba] ciało, któremu 
niczego nie brakuje, masz wszystkie dziewięć otworów. Na twej drodze [życiowej] 
nie spotkało cię [to] nieszczęście, żebyś ogłuchł, oślepł czy okulał. W porównaniu 
z dziesiątkami ludzi jesteś szczęśliwy. Czy masz zatem tyle czasu, by się jeszcze 
skarżyć na Niebo?! Idź precz!”. Pan Sun wyszedł, a mistrz Bian wszedł [do bu-
dynku]. Gdy już siedział przez jakiś czas, podniósł [głowę] ku Niebu i westchnął. 
Uczniowie zapytali się go: „Dlaczego wzdychasz, mistrzu?”. Mistrz Bian odparł: 
„Przed chwilą był tu Xiu, któremu opowiedziałem o de Najwyższego Człowieka. 
Obawiam się, że zaskoczyło go to i doprowadzi [jedynie] do najwyższego [stanu] 
zbłądzenia”. […w tym momencie jeden z uczniów próbuje mistrza nieudolnie po-
cieszyć, i ten opowiada następującą opowieść, by wyjaśnić, o co mu chodziło…] 
Mistrz Bian odparł: „Nie jest tak, [jak mówisz]. Kiedyś na rubieżach państwa Lu 
zatrzymał się ptak. Spodobał się władcy Lu, który [kazał] przyrządzić mięsiwa, by 
go nimi uraczyć, grać mu melodię Jiushao, by go uradować. Ptak zaczął [jednak] 
patrzeć bezrozumnie i był smutny. Nie odważył się [niczego] napić ani zjeść. To się 
zwie opiekowaniem się ptakiem tak jak sobą samym. Ten, kto chciałby opiekować 
się ptakiem tak, jak się opiekuje ptakami, powinien raczej [pozwolić mu] siadać 
w gęstym lesie, unosić się na [wodach] rzek i jezior, żywić małymi rybkami, [wałę-
sać po] piaszczystych łachach i to wszystko. Otóż Xiu jest człowiekiem, który nie-
wiele widział i mało wie. [A ja] opowiedziałem mu o de Najwyższego Człowieka!. 
To tak, jakby małą myszkę wozić wozem konnym czy sprawiać uciechę ptaszkowi 
[muzyką] dzwonów i bębnów! Czy mógł nie przerazić się tym [wszystkim]?!”.

Jak uczyć, jeśli to, czego się uczy, nie jest – z racji swej wielkości, 
przeskalowania – podobne do niczego, z czym potencjalni uczniowie mają 
do czynienia na co dzień lub od święta, z czym są oswojeni i zżyci? Otóż 
Zhuangzi znajduje na to radę. Oczywiście dość niezwykłą i mylnie przez 
niektórych komentatorów41 zaliczaną w poczet standardowych procedur 
analogii. Wprowadźmy pewną modyfi kację tej interpretacji. Modyfi kację, 
która ma swe źródło w analizie charakterystycznych cech języka fi lozofi cz-

41 Przytaczaliśmy w rozdziale drugim taką interpretację JeeLoo Liu – jej zdanie w tym 
względzie jest dość powszechnie podzielane przez innych badaczy.
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nych przypowieści Zhuangziego, jaką znaleźć można w książce Françoisa 
Julliena Drogą okrężną i wprost do celu. Strategie sensu w Chinach i Gre-
cji. Wyjaśnienie, jakie na kartach tej książki się znajduje, jest w istotny 
sposób mniej konfucjańskie a bardziej daoistyczne, i w tym sensie bardziej 
odpowiada temu, o czym w tym rozdziale rozprawiamy.

Otóż Jullien uważa, że w starożytnym, fi lozofi cznym piśmiennictwie chiń-
skim nie spotyka się alegorii jako dominującej formy stylistycznej. Według 
tego badacza alegoria jest charakterystyczna raczej dla kręgu kulturowego 
wyznaczanego przez starożytnych fi lozofów greckich. Natomiast Zhuangzi 
chętniej posługuje się w miejsce alegorii wypowiedzią aluzyjną. Na czym 
polega zasadnicza różnica sensu pomiędzy tymi dwoma strategiami wy-
powiedzi? Otóż gdyby, idąc za wynikami badań przeprowadzonych przez 
Julliena, zmodyfi kować propozycję JeeLoo Liu, „…aby racjonalnie wyjaśnić 
naturę tych nadludzkich istot, przyjmijmy, że są one alegorią naszego ducha”, 
i przyjąć, że owe postaci nie są alegorią, lecz raczej są aluzją, to co na tym 
zyskujemy? Otrzymamy jeszcze jeden bardzo mocny argument na rzecz tezy, 
iż według Zhuangziego nie tylko świat „zamieszkiwany” przez daoistycznych 
mędrców nie jest przeciwieństwem świata cywilizacji, lecz w ogóle nie ma 
mowy o istnieniu dwóch światów. I to pomimo to, iż stale w jego opowieściach 
mówi się o jakimś „dojściu”, o jakimś „ponad” i jakimś „na zewnątrz”. 

Gdyby zadać pragmatyczne pytanie o to, jak „działa” alegoria, a jak 
aluzja, to, jak zauważa Jullien, okazuje się, że w przypadku tej pierwszej 
mamy obraz wypowiedzi słownej, która skrywa, jak za zasłoną, jakąś inną 
płaszczyznę sensu, inną rzeczywistość:

Nasza hermeneutyka ukonstytuowała się na opozycji płaszczyzn; z jednej stro-
ny otwarta na spojrzenie obrazowa fi guracja, z drugiej zaś skrywający się pod 
nią sens duchowy. Jako połączenie obu tych płaszczyzn narzucał się obraz „za-
słony” lub „okrycia”. […] Pod dosłownym wyrażeniem należy odnaleźć sens 
„mistyczny”. Zadaniem komentatora jest go ujawnić; ma on odsłonić fi lozo-
fi czną albo teologiczną lekcję: zdjąć ukrywający ją w oczach gminu płaszcz 
zmyślenia, aby ukazać ją w całej jej autentycznej nagości.

Jednakże ta powłoka obrazu nie jest jednoznaczna, ponieważ ukrywa, ale 
po to, by lepiej pokazać; zaś zasłona jest tu po to, aby ją podnieść. Należy zatem 
przez nią przejść oraz się jej pozbyć, to przesłona do pokonania. Jej obrazowy 
charakter nas przyciąga, a jednocześnie zmusza do zwrócenia spojrzenia dalej, 
poza nią. Rzeczywistość jest za nią, dostęp do niej mają inne oczy. Tym bardziej 
że to inne, które pragnie oznaczyć „alegoria”, staje się tu Innym par excellence 
– innym światem, innym życiem. Osłonę konkretnej fi guracji należy odrzucić, 
podobnie jak trzeba to zrobić z ciałem, aby dotrzeć do duszy: przeniknięcie 
przez osłonę zmysłowości – obrazowej lub cielesnej – i przemiana naszych spoj-
rzeń to warunki wymagane do osiągnięcia prawdy42.

42 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 211.
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W alegorii mamy do czynienia ze szczególnym podwojeniem rzeczywi-
stości. Pojawia się transcendencja i „inny” świat. W przypadku aluzji ten 
efekt podwojenia się nie powstaje. Mówić aluzyjnie, to nawiązywać, a nie 
podnosić przesłonę. Mówię o jednym, by naprowadzić, napomknąć o drugim, 
ale to pierwsze nie przesłania drugiego. Raczej jest narzędziem, jak więcierz 
i sidła: „Więcierz na ryby istnieje po to, aby łowić ryby; gdy się schwyta 
ryby, zapomina się o więcierzu. Sidła [na zające] istnieją po to, aby chwytać 
zające; gdy się schwyta zające, zapomina się o sidłach. Słowa istnieją po to, 
aby wyrażać myśli, gdy się wyrazi myśl, zapomina się o słowach. Gdzież 
[jednak] mogę znaleźć człowieka, który zapomniał o słowach i z którym 
[dlatego właśnie] mógłbym porozmawiać?”43. Dla Zhuangziego słowa, wy-
powiedzi są narzędziem do tego, by wzmiankując nie wprost, złowić to coś 
„obok”. Powiedzieć jedno, by zwrócić wzrok ku drugiemu, by to drugie 
przywołać. Ale dlaczego nie wprost? Bo to, co jest do „złowienia”, to nie jest 
jakaś Prawda, lecz – w świecie wiecznej zmiany, w świecie przeciwieństw 
– to jest Cała Prawda. A tu – jak zauważa Jullien – największą przeszkodą 
nie jest zasłanianie, lecz jednostronność każdego obranego punktu widzenia. 
Można przekroczyć jednostronność określonych punktów widzenia poprzez 
zwrócenie się ku temu, co jest dopełnieniem obranego punktu widzenia. Gdy 
mówimy, że każdy kij ma dwa końce lub że każdy ma wady swoich cnót, to 
postępujemy na sposób konfucjański. Stajemy pośrodku, pomiędzy dopeł-
niającymi się określeniami, punktami widzenia. Tak osiągamy konfucjańską 
jedność przeciwieństw – jedność Całej Prawdy. 

Lecz daoiści, tacy jak Laozi i Zhuangzi, zwracają się nie ku konfucjań-
skiej jedności, lecz ku totalności, która nie jest wiedzą „podwójnej ścieżki” 
(liang xing 两行) pomiędzy przeciwieństwami yin i yang, czyli wiedzą, jaką 
ma człowiek jako cywilizowany i wykształcony. Siłę aluzyjnej wypowiedzi 
łączą z fantastycznymi, nieprawdopodobnymi opowieściami o dziwnych 
ludziach i dziwnych stworach, by owego cywilizowanego człowieka wy-
trącić z koleiny podwójnej ścieżki, by potrafi ł zapomnieć wiedzę, którą 
zdobył na tym trakcie i przyłączył się do wiedzy, jaką ma człowiek dao. 
A człowiek dao ma wiedzę, która jest „jasnym widzeniem” (ming 明), a ono 
nie jest pomiędzy, nie jest jednością – jest totalne. Niczego nie łączy, jak ma 
to miejsce w przypadku jedności przeciwieństw, lecz wszystko przenika. 
I to właśnie ów globalny charakter owego „widzenia” przynależy owym 
dziwnym ludziom, których przywołaliśmy w rozdziale drugim za pośred-
nictwem słów JeeLoo Liu o nauce Zhuangzi. 

Jest tak, ponieważ tak jak w przypadku dao – „poznanie” daoistycznych 
mistrzów jest nieokreślone i nie służy wyznaczaniu granic. Oni potrafi ą 

43 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 287.
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„zapomnieć” o różnicach i podziałach w totalnej, jednoczącej wizji, bo 
tylko ona zdolna jest znieść ograniczenia wynikające z jednostronności 
i uwolnić od wartościowania i określoności danych punktów widzenia 
w konfucjańskim świecie cywilizacji, świecie ludzkich spraw. Wypowiedź 
konfucjańska zawsze jest mową z jakiegoś określonego punktu widzenia 
tego, co jest właściwie, lub z przeciwnego mu punktu widzenia tego, co 
niewłaściwe; piękne lub brzydkie, dobre lub złe. Dlatego język tak, jak 
używa go konfucjanista: 

…od razu wprowadza nas w jednostronność pewnego punktu widzenia. Mówię 
to, a nie coś innego, widzę rzeczy tak, a nie inaczej. Kiedy mówimy, jesteśmy 
unieruchomieni w cząstkowości, przez którą tracimy wspólnotowy [a tym sa-
mym globalny] wymiar, najistotniejszy dla wszechrzeczy. Własnością języka 
jest cechowanie różnic, mowy zaś – wykorzystywanie ich do wydawania opinii. 
Tymczasem to niezróżnicowany zasób wszechrzeczy, jak widzieliśmy wcześniej, 
stanowi dao rzeczywistości. […] Raz jeszcze na horyzoncie chińskiej refl eksji 
odnajdujemy globalność [cała prawda] pojętą jako brak „stronniczości”44.

Aluzja zostaje przez Zhuangziego wsparta fantazyjną opowieścią 
o dziwnych stworach i dziwnych ludziach. Nie odkrywa ona zasłony, lecz 
przywołuje to, co nie tyle jest innym punktem widzenia, ile próbą zniesienia 
granic, rozróżnień. Przywołując, nie ustanawia jednak innego punktu wi-
dzenia. Przenika rozgraniczenia, znosi wagę granic, kieruje ku globalnemu 
czemuś, co przecież nie może być „czymś”, czyli inną rzeczywistością. Bo 
Zhuangzi i inni daoiści chcą znieść rozróżnienia świata kultury – jak to 
powiedzieliśmy – nie po to, by ustanawiać jakieś inne, „lepsze miejsce”, 
lecz by człowiek mógł znieść wszelką określoność i ograniczenie tak, by 
mógł być „jak na beztroskiej wycieczce” – nie pytając się, gdzie jest jego 
miejsce, jego właściwe miejsce. By mógł być zwyczajnie, po prostu, bez 
celu, bez specjalnych działań, bez wysiłku, bez myśli, bez nazywania 
tego „tym”, a tamtego „tamtym”. By był w bezczynności pod bezużytecz-
nym drzewem (1.7.), w krainie niebytu, na rozległym pustkowiu. Dlatego 
Zhuangzi zaprasza swoich czytelników do tego, by przestali trudzić się 
– w rozróżniającej jedno od drugiego mowie i w myśli z nią skorelowanej 
– porównywaniem różnych przestrzeni działania, różnych miejsc „właści-
wych” i „niewłaściwych”. Ponieważ naprawdę doskonałe jest Wielkie, a ono 
jest nieporównywalne z niczym innym.

François Jullien wyjaśniał to tak:

Przy wyobrażaniu niezróżnicowanego zasobu dao rola obrazu nie sprowadza 
się zatem do wzywania tego, co zmysłowe, by dążyło do pewnego poza nim sa-
mym (dowód: można by się spodziewać, że niektóre motywy z Laozi będą miały 

44 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 214–215.
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symboliczne rozwinięcie – jak „matka”, „dolinka”, „noworodek”… – jednak nie 
są w stanie stworzyć struktury ideacyjnej), lecz raczej wydobywanie z tego, 
co zmysłowe, ożywiającej je nieskończonej pustki: poprzez to, co zindywidu-
alizowane, wyrazić dezindywidualizację, w której tkwią jego korzenie, jak też 
za sprawą tego, co niezróżnicowane, wzbudzić doświadczenie pełni. To dlate-
go Laozi wyraża rzeczywistość za pomocą stosunku obecności–nieobecności 
jako to, co „płynne”, „rozmyte”, „znikające”. Porównanie nie dąży do lepszego 
uobecnienia swego przedmiotu, przeciwnie, może się przyczynić do zatarcia go, 
sprawiając, że stanie się nieuchwytny; zawieszając funkcję określania mowy, 
blokuje niebezpieczeństwo znaczenia ontologicznego45.

Niebezpieczeństwo znaczenia ontologicznego – dodajmy – czyli nie-
bezpieczeństwo zrodzenia się w wyobraźni czytelników Laoziego obrazu 
innej rzeczywistości i podejrzenia jej istnienia. Nieokreśloność globalnego 
„jasnego widzenia” (ming 明) i określoność miejsc nie są względem siebie 
w relacji przeciwieństwa, z trudem, i w zasadzie też nie, w relacji hierar-
chicznej (nie potrafi my na diagramie wpisać dao). Ich relacja jest po trosze 
jak jednoprzestrzenna geometria tzw. wstęgi Möbiusa46, szczególnie jeśli 
by się posłużyć tłumaczeniem Marcina Jacoby passusu o wielkiej Całości: 
„Największe nie ma strony zewnętrznej…”47. Również i dlatego, że kon-
stytuuje się w rytmie wędrowania.

Bowiem równocześnie powinniśmy zauważyć, że między tym, o czym 
aluzyjnie napomyka Zhuangzi, a tym, co konfucjanista rozpoznaje jako 
swoje właściwe miejsce, w gruncie rzeczy nie ma granicy. Stąd nie ma też 
przeszkód w jej przekraczaniu i konfucjańscy specjaliści od sztuki odkryją 
to. Raz odkrywszy, mogą zajmować się polityką (i tu granice trzeba znać, 
jak mówi Laozi). A pod koniec pracowitego dnia, czy też pod koniec wy-
pełnionego obowiązkami życia – mogą wychodzić z niej, i nigdzie się nie 
kierując, swobodnie krążyć poprzez rzeczywistość. 

Przyjrzyjmy się jeszcze innemu i zarazem jednemu z najczęściej przy-
taczanych przykładów, pochodzącemu z rozdziału noszącego znamienny 
tytuł „O rozumieniu pełni życia” – takiej formie nauki: 

Oto człowiek pijany spada z wozu: choćby wóz pędził, on się nie zabija. Jego 
kości i stawy są takie same, jak u innych ludzi, lecz jego odporność na uszko-

45 Ibidem, s. 201.
46 Wstęga Möbiusa jest dwuwymiarową zwartą rozmaitością topografi czną istniejącą 

w przestrzeni trójwymiarowej, którą można uzyskać, sklejając taśmę końcami „na odwrót”. 
Jej najważniejszą cechą jest to, że ma tylko jedną stronę (jest tzw. przestrzenią jednostronną). 
Posiada również tylko jedną krawędź. Przykładem wstęgi Möbiusa jest prostokątny pasek pa-
pieru, skręcony o 180 stopni, a następnie sklejony końcami. 

Gdyby „wędrować” po niej, wodząc ołówkiem po powierzchni dla zostawienia śladu, to 
w pewnym momencie, jak gdyby do góry nogami, przejdzie się pod śladem wcześniej zosta-
wionym, nie przekraczając po drodze żadnej krawędzi czy granicy. 

47 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 347.
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dzenia inna niż u innych ludzi [ponieważ jego pierwiastek duchowy] jest cał-
kowity. Nie wie ani o tym, że jedzie na wozie, ani o tym, że spada; strach przed 
śmiercią ani obawa przed życiem nie przenikają do jego piersi – oto dlaczego 
bez obawy stawia czoła rzeczom [zewnętrznym]. Ten osiągnął swą całkowitość 
w winie i oto już jest taki – cóż dopiero ten, który osiągnie całkowitość w niebie 
[przyrodzie]! Mędrzec przebywa w niebie [przyrodzie], dlatego nic [zewnętrz-
nego] nie może mu zaszkodzić48.

Mamy tu do czynienia ze strategią właśnie omówionej fi gury trójkąta 
dydaktycznego mistrz / księga / uczeń stworzonej przez Zhuangziego. 
Przyjrzyjmy się jej dokładniej. Zapomnienie i bezpieczeństwo, jakie daje 
pijakowi alkohol, właściwie nie są podobne do tego „zapomnienia” (wang 
忘), o którym mówi Zhuangzi. Dlatego to również – pomimo formalnego 
podobieństwa – nie jest analogia, lecz forma aluzji, „zahaczenia” umysłu 
czytelnika. To, czego się nie da z niczym porównać, tzn. całkowitość, bycie 
całością w całości świata49, nie może być ukazane, lecz można ku niemu 
skierować uwagę, wolę, i tak zapoczątkować czyjąś drogę samoprzemiany. 
Prawie każdy z czytelników Zhuangziego zna z własnego doświadczenia 
przyjemność, jaką daje zapomnienie trosk w stanie upojenia alkoholowego. 
Tylko mędrzec wie, jak nie kończyć tej przyjemności bólem głowy, gdy 
zaczyna się trzeźwienie. Ten niby opis jest jedynie zachętą do wejścia na 
drogę, którą przemierza mędrzec. I tak wiadomo, że na tej drodze każdy jest 
sam sobie nauczycielem, i tylko jeśli sam osobiście ją przemierza, gdzieś 
dojdzie. Gdzie? Tam, gdzie się zatrzyma. Takich analogii jest bardzo wiele 
w traktacie Zhuangziego. Niektóre z nich już się pojawiły w naszym refe-
rowaniu jego nauki, inne jeszcze będą się pojawiać, i mam nadzieję, że ich 
forma stanie się jasna i nie będzie wprowadzać w błąd swym formalnym 
podobieństwem do porównania.

Droga kształcenia konfucjańskiego, którą ma na myśli Zhuangzi, zała-
mując się w „Wielkim”, wymaga oczywiście innego podejścia, ale i innego 
nauczyciela – odmiennego od ru, od specjalisty i znawcy form kultury. 
Wymaga Wielkiego Nauczyciela (Da zong shi 大宗师) – jak brzmi tytuł 
drugiego rozdziału. Ale zanim w następnym rozdziale przejdziemy do tej 
„pedagogii”, przyjrzyjmy się raz jeszcze księdze daoistycznego fi lozofa 
z punktu widzenia schematu mistrz / księga / uczeń.

Moim zdaniem głównym problemem, nad którym skupia się Zhuang-
zi, jest to, jak pójść w samoprzemianie dalej niż poszli konfucjaniści, nie 
szkodząc przy tym ani sobie, ani innym. Zatem dla niego, podobnie jak dla 

48 Czuang-Tsy, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 202–203.
49 Tym razem posłużyłam się tłumaczeniem Janusza Chmielewskiego, ponieważ „całko-

witość” bardziej współgra z moją interpretacją niż „pełnia”, i z uwagi na większy ładunek 
emocji i literackość obrazu osiągniętą w tym tłumaczeniu, które mają zasadnicze znaczenie 
dla unaocznienia omawianej metody nauki Zhuangziego.
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Konfucjusza i jego następców, trójkąt mistrz / księga / uczeń miał pragma-
tyczny charakter. Nauka, mowa, księga są jak sieci, w które łapie się ryby, 
lub jak sidła, w które wpada drobna zwierzyna. Gdy coś się w nie złapie, 
należy to, co się złapało, z nich wyjąć, ale aby pójść dalej, trzeba te narzę-
dzia służące do łowienia odłożyć na bok. Inaczej staną się niepotrzebnym 
balastem, przeszkodą. Będą przeszkadzać w dalszej wędrówce. Wielkość 
Zhuangziego jako nauczyciela leży w odkryciu tego, jak bardzo trudno jest 
odłożyć na bok owe konfucjańskie narzędzia, ponieważ ich użyteczność 
zawładnęła tymi, którzy się nimi posługują tak bardzo, iż nawet wtedy, 
gdy coś im się w te sidła i sieci złapie, dalej kurczowo się ich trzymają. Na 
dodatek, ponieważ mówimy o samoprzemianie i jej dalszym ciągu, zatem 
nikt z zewnątrz nie wyjmie konfucjańskim uczonym z rąk ich użytecznych 
narzędzi. Mogą to uczynić jedynie sami. Jak to zrobić? Zhuangzi znowu 
posługuje się tym samym sposobem – aby uwolnić się od tego, co prze-
szkadza, co zawadza i stoi na drodze, należy posłużyć się samą przeszkodą 
i zmienić jej funkcję – z użytecznej na bezużyteczną. 

„Bezużyteczne słowa” Zhuangziego, jeśli mają prowadzić do zapo-
mnienia, nie są zwyczajnym porzuceniem ksiąg, po prostu wycofaniem się 
z konfucjańskiej sztuki pracy z klasycznymi tekstami. Daoistyczny myśli-
ciel zdawał sobie sprawę z tego, że zapomnienia nie da się osiągnąć w taki 
sposób. Kultura nie jest przecież zwykłym przeciwieństwem całości i jej 
totalności. Proste zanegowanie sztuki wiedzie jedynie do barbarii, a nie do 
dao. Zatem czym są i jak powstają bezużyteczne słowa i milczące nauki? 
Czy któryś z naszych diagramów może znaleźć tu zastosowanie i pomóc 
nam w interpretacji? Na pewno nie może to być diagram przeciwieństw ani 
diagram hierarchii organicznej poziomów kosmosu. Ten pierwszy dlatego 
że kultura i natura, lub kultura i dao, nie tworzą pary przeciwieństw. Ten 
drugi – bo Zhuangzi nie chce poprowadzić swych czytelników na jakiś 
inny, w szczególności wyższy, poziom hierarchii kosmicznej. Dao nie jest 
jakimś „gdzie indziej”, jakimś „gdzieś wyżej, ponad”. Skierowanie, zwró-
cenie się ku dao nie kieruje też „donikąd”. Jak wiemy, nie potrafi my dao 
wpisać w diagram, bo gdybyśmy potrafi li to zrobić, byłoby ono jedynie 
relatywnym „niczym” lub „czymś”, a więc byłoby zależne. Jedynie dia-
gram cyklu rozwojowego w samoprzemianie mógłby być zastosowany, ale 
i z jego pomocą, rzec można – „w granicy” – dążyć będziemy nieuchronnie 
do paradoksów.

Zatem porzucając drogę diagramów, poszukajmy rozwiązania, jakie 
znalazł Zhuangzi. Jak wiemy Konfucjusz radził, by człowiek wykształ-
cony (wenren 文人), czy też szlachetny ( junzi 君子) rozrywkę znajdował 
jedynie w sześciu sztukach. Zhuangzi przygląda się zatem rozrywce i ra-
dości. I ponownie mamy ten sam schemat nauki. Według Zhuangziego 
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są dwa rodzaje rozrywki i dwie rodzaje radości. Jest sześć sztuk i radość, 
którą można w nich znaleźć. To jest mała radość, ale jest również wielka 
radość i beztroskie wędrowanie. Droga wiedzie tu przez bramę z napisem: 
„Bezużyteczne”. 

Jest wiele chińskich opowieści o drzewach. Daoistyczni nauczyciele 
szczególnie lubili je opowiadać. Oto jedna z takich opowieści: 

Huizi zwrócił się do Zhuangzi: „Mam wielkie drzewo, które się nazywa bożo-
drzewem. Jego olbrzymi pień jest tak pękaty i rosochaty, że nie można dopaso-
wać do niego pionu, a gałęzie tak są pokręcone, że nie pasują do nich ani cyrkiel, 
ani kątownik. Choć stoi przy drodze żaden cieśla nawet się na nie nie obejrzy. 
Słowa twoje, panie, są [podobne do tego drzewa]: wielkie i bezużyteczne, a lu-
dzie zgodnie pozbywają się ich”.

Zhuangzi odpowiedział: „Czyżbyś, mistrzu, nigdy nie widział kuny, kiedy 
leży skulona, czyhając na zdobycz albo, kiedy skacze zwinnie na prawo i lewo, 
nie bacząc, czy to wysoko czy nisko? Wpada jednak do pułapki i ginie w sie-
ci. Jak to zwierzę olbrzymie, niczym zwieszające się z nieboskłonu chmury, 
a siła jego jest wielka, nie potrafi  jednak złapać myszy. Teraz masz oto, panie, 
wielkie drzewo i gryziesz się jego bezużytecznością. Dlaczego nie posadzisz 
go w krainie niebytu, na rozległym odludziu nicości, żeby błądzić koło niego 
w bezczynności lub beztrosko odpoczywać, leżąc pod nim? Nie zginie to drze-
wo przedwcześnie od siekiery, żadne stworzenie go nie skrzywdzi, a że jest 
bezużyteczne, czyż ma się tym martwić?”50.

Rzeczywiście, dlaczegóż drzewo miałoby się tym przejmować?! Choć 
może sam Zhuangzi w przeciwieństwie do drzewa powinien jednak zanie-
pokoić się, gdy jego mowę, podobnie jak drzewo, nazywa się bezużyteczną? 
Rozmówcą Zhuangziego w tej opowieści jest fi lozof i logik Hui Shi (ok. 
350–260 r. p.n.e.), który był jednym z najbardziej znanych ówczesnych 
przedstawicieli tzw. Szkoły Nazw (Mingjia 名家). Gdy zarzucał naukom 
Zhuangziego bezużyteczność, z pewnością odnosił się do trzech reguł, 
jakie powinna spełniać każda wypowiedź. Owe „trzy reguły dotyczące 
mowy” (San fa yan 三法言) zostały opracowane w innej starożytnej szkole 
fi lozofi cznej zainteresowanej badaniami dotyczącymi nazw, pojęć i reguł 
ich poprawnego używania, mianowicie w szkole Mo Di. Stanowią one, że 
słowa muszą mieć: 

– po pierwsze – coś, w czym są zakorzenione (ben 本); 
– po drugie – coś, co może być określone jako ich źródło (yuan 原); 
– po trzecie – coś, do czego daje się je użyć (yong 用). 
Zakorzenienie słów oznacza, że wprawdzie są one konwencjonalne, lecz 

nie powinny być całkowicie dowolne, ponieważ słowa nie znaczą niczego 
same z siebie, ale na mocy trwałej konwencji językowej. Dlatego konwencja 

50 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 25.
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powinna odwoływać się do tradycji, najlepiej do tradycji ustanowionej przez 
starożytnych mędrców i kontynuowanej przez następujące po nich poko-
lenia. Ludzie uczą swoje dzieci i wnuki języka. Ucząc słów i poprawnego 
ich używania, zarazem utrwalają pewien określony sposób bycia w świecie, 
który z tymi słowami, nazwami jest tak integralnie związany, że uznawany 
jest za zwyczajny i zarazem przez pokolenia wypróbowany jako skuteczny 
sposób – „po prostu taki jest świat”.

Natomiast źródłem słów, według Mo Diego i jego uczniów, powinno 
być to, co w oczach ludzi posługujących się nimi, w tym, co oni „widzą 
i słyszą”, uchodzi za trwałe, solidne, rzeczywiste (shi 实). 

Sama zaś użyteczność (yong 用), jako pożądana cecha mowy, odnosi się 
do praktyki administracji państwowej, czyli do tego, co powinno przynosić 
korzyść państwu, klanom rodzinnym i każdemu człowiekowi, który jest 
częścią klanu, państwa, ogólnie rzecz ujmując, cywilizacji. 

Jak wiemy, ten sam pogląd dotyczący nazw mieli konfucjaniści. Idąc 
w tym względzie za samym Konfucjuszem, żywili podobne do logików 
i moistów przekonanie, że za poprawnym użyciem nazw, od czego po-
winno ich zdaniem zaczynać się i rządzenie, i praktyka społeczna, stoi 
konwencja językowa, która dla nich była instytucją społeczną określoną 
historycznie. Gdzieś w rzeczywistej przeszłości byli prawdziwie mądrzy 
ludzie, którzy nazywając to czy tamto określonym mianem, wyznaczali 
tym samym ważne cywilizacyjnie granice odróżniające daną nazwaną 
rzecz, sprawę, działanie od niezróżnicowanej, bezimiennej i bezkształtnej 
całości świata. Bowiem wyróżniając coś jako „dobre”, „szlachetne”. „hu-
manitarne”, „piękne” czy „sprawiedliwe”, ci, którzy tych nazw używali, 
formułowali i osadzali w tradycji związany z tym mianem dany, określony 
sposób działania. 

Gdy Hui Shi zarzuca słowom Zhuangzi bezużyteczność, mówi zatem, że 
to, co ma do powiedzenia mistrz Zhuang, nie znajduje zastosowania w kul-
turalnym świecie. Mówi o niemożliwości wykorzystania całej jego nauki 
dla budowania cywilizacji, dla uszlachetniania ludzkich serc i umysłów, 
dla rozwijania, wspierania i osiągania przez cywilizowanych ludzi (wenren 
文人) pełni doskonałości. Na to Zhuangzi odpowiada, że bardzo dobrze; 
o to właśnie mu chodzi, by jego słowa były bezużyteczne (wuyong 无用). 
Dlaczego? W poprzednich rozdziałach poznaliśmy już krytykę cywilizacji 
dokonywanej przez daoistycznych myślicieli i nie będziemy w tym miejscu 
ponownie i szczegółowo jej przybliżać. W tle tej rozmowy bez wątpienia 
znajduje się owa krytyka sformułowana w księdze Laoziego. Zhuangzi swo-
ją opowieścią o drzewie mówi, że jeśli jego nauki nie dają się zastosować do 
cywilizowania ludzi, to wspaniale, bo nie mogą one ludziom szkodzić, bo 
nie stają one na przeszkodzie w osiąganiu trwania, które naprawdę można 
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by określić mianem długotrwałego. Nic wszakże nie jest równie trwałe, jak 
wieczna zmienność natury. Ten, kto potrafi  się z niej nie wyróżniać, nie 
czynić się obcym, innym, odgrodzonym od przyrody, potrafi  również jak 
ona sama wiecznie trwać. Czym się tu przejmować? 

W każdy razie nie tym, czym przejmują się inni, w tym jego przyjaciel 
Hui Shi. Ale Zhuangzi zdawał sobie sprawę z tego, że nie wystarczy jedy-
nie nie szkodzić, powstrzymując się od brania udziału w podtrzymywaniu 
i udoskonalaniu użytkowych walorów językowej i – ogólniej rzecz ujmując 
– cywilizacyjnej działalności ludzi wykształconych (wenren 文人), czyli 
konfucjańskich uczonych – nauczycieli ceremonii i zarazem urzędników 
administracji cesarskiej. Nie jest łatwo odwrócić się od cywilizacji. W po-
przednim rozdziale widzieliśmy, że została ona przez Konfucjusza i jego 
następców pomyślana jako taka, która zawsze jest pod ręką. Z czasem fak-
tycznie stała się tak bardzo wszechogarniająca, że zaczęła być przez ludzi 
traktowana wręcz jak stan naturalny. Ludzie rodzili się w cywilizacji, w niej 
dorastali, i dopiero jako dojrzali odkrywali, że wszędzie natykają się na gra-
nice, na odchodzenie i przemijanie, na zepsucie, chorobę i kres wszystkiego. 
Nic nie trwa wiecznie i szczęście nie jest pod tym względem wyjątkiem. Jest 
jednak coś, co nazywa się wielkim szczęściem, i tego, czym to jest i jak to 
osiągnąć, uczą dziwni nauczyciele. Tacy jak Laozi i Zhuangzi. 

4.3. „WIELKI NAUCZYCIEL”51 

Tak zwana część wewnętrzna traktatu Zhuangziego, czyli rozdziały 1–7, są 
przez badaczy określane jako te, które wyszły bez większych wątpliwości 
spod pędzelka mistrza Zhuanga. Jednak rozdział 2 sprawia więcej trudności 
z ustaleniem jego autorstwa. Odbiega nieco kompozycją, wyborem środków 
przekazu i formą literacką od pozostałych sześciu, niemniej jednak można 
go określić jako pełen doskonale wyłożonych treści fi lozofi cznych. Marcin 
Jacoby uważa, że nie jest on autentyczny, natomiast François Jullien wprost 
przeciwnie, twierdzi, że „…stanowi on serce tego dzieła”52. Ponieważ opinia 
Julliena ma mniejszy związek z kontekstem historycznym i sinologicznym, 
do których odwołuje się Marcin Jacoby, a większy z tradycyjnym przeka-
zem w obrębie fi lozofi i chińskiej i kontekstem kultury konfucjańskiej, zatem 
sięgniemy do tekstu Julliena. Dla naszej interpretacji bardziej przydatne 
od najnowszego opracowania okaże się tłumaczenie Witolda Jabłońskiego. 

51 Tytuł rozdziału 6. Zhuangzi.
52 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 215.
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Mamy w tym fragmencie następujące zestawienie różnych mistrzów wy-
specjalizowanych w różnych formach sztuki: 

Wiedza ludzi starożytnych miała swój kres. Jaki to był kres? Uważali oni, że ist-
niał stan, kiedy rzeczy zaczynały istnieć. To jest kres, to jest granica i nic tu nie 
można dodać. Uważano, że następnie istniały rzeczy, ale jeszcze pozbawione 
cech. Uważano, że z kolei istniały rzeczy wyodrębnione, ale jeszcze nie rozróż-
niano przeciwieństw. [Wtedy] dao zaczęło upadać. Kiedy dao zaczęło upadać, 
pożądliwości zaczęły się rozwijać. Ale czy naprawdę [można mówić] o rozwoju 
i upadku? Z istnienia rozwoju i upadku [równie dobrze] można wnioskować, 
że Zhao Wen grał na cytrze53, jak z nieistnienia rozwoju i upadku wnioskować, 
że Zhao Wen nie grał na cytrze. Zhao Wen grał na cytrze54, Shi Kuang władał 
pałeczką [żeby mu bić do taktu], Huizi opierał się o drzewo wu [żeby im wtóro-
wać]. Jak daleko sięgała umiejętność tych trzech mistrzów? Wszyscy oni byli 
doskonali [w swoim rodzaju]. Dlatego też uprawiali [swoje kunszty] przez całe 
życie. To były ich wyłączne zamiłowania, które wyróżniały ich od innych ludzi. 
I właśnie [przedmiotem] swoich zamiłowań pragnęli oświecić tych innych. Ale 
ci inni mieli swoje własne światło i nie dało się ich oświecić. Dlatego też, [Huizi] 
skończył na zawiłościach [rozróżniania cech] białości i twardości. A syn [Zhao 
Wena] naśladował kunszt swego ojca, ale do końca życia nie osiągnął dosko-
nałości. Jeśli to można nazwać osiągnięciem, to i ja coś osiągnąłem. A jeżeli 
to nie jest powodzeniem, to ani ja, ani inni nie dokonali niczego. Dlatego też 
[wydobycie] światła z zamętu wątpliwości jest dążeniem mędrców. Nie opierają 
się inni na osobistym [przekonaniu], ale zgadzają się z powszechnym poglądem. 
I to znaczy oświecenie55.

Przyjrzyjmy się temu fragmentowi dokładnie. Rozpoczyna się on od 
znanego nam już pokazania, że można pójść dalej, niż zazwyczaj prowadzą 
nauczyciele konfucjańscy. Ich wielcy poprzednicy potrafi li pójść na drodze 
samoprzemiany, rozwoju dalej, rzec można, aż do najdalszych rubieży wie-
dzy (gu zhi ren, qi zhi you suo zhi yi 古之人，其知有所至矣). I to właśnie 
w tym znanym nam już sensie można mówić o głębi ich wiedzy. Starożytni 
byli bliscy tej doskonałości, ale już ich następcy z epok późniejszych, z cza-
sów, które nastały po epokach mitycznych, w szczególności z czasów dyna-
stii Zhou, w swych umiejętnościach okazywali się wprawdzie wybitnymi 
mistrzami, ale nie potrafi li – poprzez uczenie innych swej sztuki – oświecać 
(ming 明) tych innych. Zauważmy, że Zhuangzi przeprowadza wartościowa-
nie owych mistrzów sztuk zgodnie z konfucjańskim modelem, oceniając, ilu 
uczniów i z jakim skutkiem zdolni byli oni wykształcić. I mierna ocena, na 

53 Zmieniłam w tłumaczeniu oryginalnym „lutnię” na „cytrę”, ponieważ ten instrument 
pod taką nazwą występuje w moim tekście, i w tłumaczeniu Marcina Jacoby również.

54 W tłumaczeniu Marcina Jacoby to zdanie jest bardziej zrozumiałe: „Istnienie powsta-
nia i utraty spowodowało grę na cytrze pana Zhao. Brak istnienia powstawania i utraty po-
wodowałby, że pan Zhao nie grałby na cytrze.”; Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego 
kwiatu…, s. 37.

55 Czuang-Tsy, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 61.
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jaką zasługują oni w tej opowieści, wynika z ich słabych osiągnięć w dzie-
dzinie kształcenia innych, w dziedzinie prowadzenia innych ku dojrzałości 
duchowej. Wszyscy oni – i mistrz gry na cytrze, i mistrz dialogu logicznego 
– choć mieli wiedzę, mieli osobistą pasję, która ich pochłaniała i kierowała 
ich samoprzemianą, ich dojrzewaniem duchowym, to jednak poruszali się 
w pewnych określonych przez kunszt, w którym się specjalizowali, grani-
cach. Zarówno Zhao Wen i Shi Kuang, czyli spadkobiercy tradycji ru, owi 
specjaliści sztuki muzyki, jak i logicy, tacy jak Huizi, specjaliści od nazw są 
dla Zhuangziego podobni do siebie. Ich doskonałe umiejętności mają swój 
kres, i dlatego ich osiągnięcia, choć podziwiane, to jednak mogą być zali-
czone do tej samej kategorii. To są małe doskonałości. Jak się domyślamy, 
Zhuangzi pokaże również swoim czytelnikom wielką umiejętność, która nie 
ma kresu. I Wielkiego Nauczyciela, od którego można się jej nauczyć, choć, 
jak się okaże, on sam niczego nikogo nie uczy. W tym miejscu oczywiście 
nam, ludziom kultury zachodniej, nieodparcie przychodzi na myśl „nasz” 
dziwny nauczyciel – Sokrates – który o sobie samym mówił, że jest takim 
nauczycielem, który niczego nikogo nie potrafi  nauczyć. Tymczasem jednak 
powróćmy do daoistycznych mistrzów.

Tylko daoiści okażą się inni od wszelkich znamienitych specjalistów 
od kultury. Daoistyczni mistrzowie nie będą specjalistami. Oni jedni będą 
wiedzieli, jak uczyć, tak by nie uczyć, a oświecać (ming 明), ponieważ będą 
rozumieli, że w przypadku dao, w drodze ku totalności rzeczywistości 
duchowej, kunsztem niczego się już nie dokona.

Końcowy fragment cytowanego rozdziału traktatu Zhuangziego, który 
obaj polscy tłumacze zinterpretowali jako kierowanie się przez mędrców po-
glądem powszechnym (wei shi bu yong er yu zhu yong 為是不用而寓諸庸),
sprawia dość mylne dla czytelnika z Zachodu wrażenie, że może tu chodzić 
o posiłkowanie się tzw. common sense, czyli mówiąc po polsku, na zdrowy 
rozum. Wydaje się, że nie chodzi tu o zgadzanie się z poglądem powszech-
nym, ale o nieodwoływanie się do jakiegokolwiek „poglądu”. Jullien, in-
terpretując ten fragment, pisze o tym, że mędrzec potrafi  „»zająć miejsce« 
właściwe, bo na poziomie »biegu wszechrzeczy« (不用而寓諸庸)”56. Jest 
to pewna wizja powszechności, ale przyznać należy, że znacząco odbiega-
jąca od intuicji common sense. Owo niekorzystanie (不用) z poręczności 
metod kultury, cywilizacji pozwala wyjść dalej, ku zwyczajnej (chang 常), 
totalnej, czy też globalnej rzeczywistości i wizji całości. 

Jullien pierwsze zdania opisujące wiedzę starożytnych mędrców od-
czytuje jako opis stopniowej utraty mądrości przez ludzi: „Utrata mądrości 
odpowiada zagubieniu tej globalnej wizji, w której nic nie jest wykluczone. 

56 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 217.
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Zhuangzi każe nam zejść stopień po stopniu”57, gdy opisuje wiedzę staro-
żytnych. Mędrcy starożytności, poprzez obieranie kolejnych (rzec można, 
z uwagi na ich pierwotność, cywilizacyjnie odkrywanych) punktów oglądu 
i rozumienia świata, zdobywają wiedzę mniej lub bardziej pogłębioną, ale 
zawsze pomiędzy jednym i drugim przeciwieństwem. W trakcie procesu 
kształtowania się cywilizacji, powstawania kolejnych form kultury, wy-
kształca się coraz silniej taka relacja człowieka i otaczającego go świata, 
którą można nazwać „umysłem wydarzonym” (cheng xin 成心). Tak o tym 
pisze François Jullien:

Skąd jednak się bierze ta jednostronność, w którą zostaliśmy schwytani? W dru-
gim rozdziale Zhuangzi (stanowi on serce tego dzieła) czytamy, że kiedy nasz 
umysł się kształtuje, nieuchronnie przybiera jakąś formę: dany punkt widze-
nia, przynajmniej chwilowo, ponieważ jest on tym właśnie, a nie czymś innym. 
Zhuangzi nazywa to za pomocą wyrażenia, którego dwuznaczność subtelnie wy-
korzystuje: »umysł wydarzony« (cheng xin 成心). Tak jak nasze ciało, kiedy tylko 
otrzyma swój »kształt« i „wydarza się”, nie zmienia się aż do chwili, gdy zniknie, 
podobnie nasz umysł, „który się wydarzył”, stanowi szczególne utrwalenie; i o ile 
się wydarzył w ten, a nie inny sposób, okazuje się ograniczony przez ową indy-
widualność. I mowa tu nie tylko o tym, co byłoby z naszej strony pewną stronni-
czością, lub też tym, co jeszcze bardziej negatywnie nazywa się przesądem, lecz 
o logicznej konsekwencji całego wydarzania się. Wszystko, co się wydarza i ak-
tualizuje, wydarzając się w pewien sposób, pozbawia się tym samym wszystkich 
innych możliwości. Wszelkie wydarzanie się będzie więc zawsze tylko „małym 
wydarzaniem się” z punktu widzenia nieuwarunkowanej pełni (właściwej dao). 
Opozycja „za” i „przeciw”, tego, co podtrzymujemy, i tego, czemu się sprzeciwia-
my, to po prostu ciąg dalszy owego zjawiska. W istocie Zhuangzi ustala tu zwy-
czajny niedostatek tego, co, jak widzieliśmy, szczególnie mocno było wychwa-
lane u Konfucjusza (Mistrz jest bez „idei” (faworyzowanej), bez „konieczności” 
(z góry określonej), bez „stanowiska” (sztywnego) i bez „ja” (szczególnego); por. 
Dialogi, IX, 4). Innymi słowy, ideałem jest świadomość, która zawsze by była 
w stanie stawania się, nigdy się nie stając, wskutek tego byłaby otwarta na całość 
możliwości, zamiast unieruchamiać się w jakimś punkcie widzenia. […] Znika 
wówczas samo pojęcie punktu widzenia, ponieważ wszystkie punkty widzenia na 
równi się w niej zawierają. „Jasna wizja” to spojrzenie globalne. 

Raz jeszcze na horyzoncie chińskiej refl eksji odnajdujemy globalność pojętą 
jako brak „stronniczości”. To ten punkt widzenia, który nim nie jest, tkwi u źró-
deł wszelkiej mądrości, nigdy w pełni nie wyartykułowanej. Z tej racji myśl 
chińska działa na drodze redukcji wykluczeń (charakterystycznych dla różnych 
perspektyw), a nie na drodze abstrakcji substancji (i oczywiście dlatego jest 
myślą harmonii)58.

Laozi i Zhuangzi są nauczycielami innymi niż konfucjańscy ru czy 
logicy ze Szkoły Nazw. Bowiem próbują uczyć właśnie owego totalnego 

57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 215–216.
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odniesienia, które wszak nie może być żadnym szczególnym odniesieniem, 
i próbować znajdować odpowiednie do tego celu strategie. Strategie głównie 
odnoszące się do tego, jak odkładać na bok użyteczne narzędzia i przesta-
wać posługiwać się przemyślnymi sposobami kształtowania określonego 
punktu widzenia, określonej formy myślenia, działania i bycia w świecie. 
Na pewnych dalszych etapach drogi duchowej samoprzemiany okazują się 
one tym, co przeszkadza w dotarciu do Wielkiej Całości Świata.

I tak jak w przypadku traktatów konfucjańskich, również Laozi i Zhu-
angzi zechcą skierować uwagę swoich czytelników na coś na kształt ide-
ału nauczyciela owej „totalnej wizji”. Wskażą zatem na to, że są wielcy 
nauczyciele małych doskonałości, ale i jest też Wielki Nauczyciel, który, 
jak się należy domyślać, nie będzie przeciwieństwem małych, wielkich 
i największych nauczycieli. Dlaczego?

Dlatego, że Wielki Nauczyciel nie doskonali uczniów, a jednak odcho-
dzą oni ze spotkania z nim z nową wiedzą. Zapoznajmy się z rozmową 
Konfucjusza z Laozim, który występuje w niej pod imieniem Lao Dana 
(w tłumaczeniu Witolda Jabłońskiego) i tak mówi do pierwszego pośród 
konfucjańskich nauczycieli: 

Kto odrzuca stanowiska, jak się odtrąca muł i błoto, ten wie, że osoba jest cen-
niejsza od godności i że wartość tkwi w naszym ja, i że się jej nie traci przez 
żadną zmianę [losu]. Może nastąpić dziesięć tysięcy przemian i nie będzie jesz-
cze [widać] ich kresu, ale to nie wystarczy, żeby zakłócić [spokój] jego serca. 
Czyż tego nie wiedzą ci, co uprawiają dao?

– Mistrzu, cnota twoja jest równa niebu i ziemi – rzekł Konfucjusz – i udzie-
lasz najdoskonalszych słów dla doskonalenia umysłu. Wśród szlachetnych mę-
żów starożytności któż by się mógł bez nich obejść?

– Wcale tak nie jest – odpowiedział Lao Dan – woda kryniczna nic nie robi, 
żeby posiadać swoje właściwości. Tak samo odnosi się człowiek doskonały do 
cnoty. Nie [stara się] w niej ćwiczyć, a wszystkie istoty lgną do niego. Tak samo 
i niebo samo z siebie jest wysokie, a ziemia sama z siebie jest gruba. Słońce 
i księżyc same z siebie świecą i nie potrzebują starać się o to.

Konfucjusz, opuściwszy [Lao Dana], opowiedział Yan Huieowi [swoją roz-
mowę]. 

– Jeżeli chodzi o dao, to byłem – powiedział Konfucjusz – jak robaczek, 
który się lęgnie w zapieczętowanym dzbanie z konserwami. Gdyby mistrz nie 
uchylił pokrywy, nic bym nie wiedział o ogromie całego wszechświata59.

Ponownie mamy tu przekonanie niełatwe do unaocznienia, a mianowi-
cie, że „wielkie” znaczy i niemożliwe do porównania, i zarazem wskazujące 
na zwyczajność (chang 常), na „nic szczególnego” (wuwei 无为), bo dzieje 
się samo z siebie (ziran自然), bez specjalnych środków, zabiegów i starań. 
Wielki Nauczyciel nie jest różny od całości świata, od natury. Bardzo wiele 

59 Czuang-Tsy, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 226.
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takich odniesień znajdziemy w traktacie Laoziego. Przytoczmy tu tylko 
kilka najbardziej wyrazistych i znanych przykładów: 

Najwyższe dobro jest podobne do wody.
Woda nie walczy, a pożytek mają z niej wszyscy. […]
Człowiek, właśnie dlatego, że nie podejmuje żadnych [specjalnych] działań (wuwei 

无为), nie [musi] walczyć”. (8)

Bramy Nieba otwierają się i zamykają; umieć postępować jak kobieta! […]
Rodzić i wychowywać.
Rodzić, a nie posiadać.
Działać, a nie czynić zależnym.
Czynić dojrzałym, a nie zarządzać.
To się nazywa tajemną biegłością (xuande 玄徳). (10)

Przymuszony do tego, by nadać jej [dao] imię – nazwę ją wielką. […]
To dlatego dao jest wielkie, niebo jest wielkie, ziemia jest wielka, również wład-

ca jest wielki.
Na świecie jest czterech wielkich, a jednym z nich jest władca.
Człowiek kieruje się regułami ziemi;
ziemia kieruje się regułami nieba;
niebo kieruje się regułami dao; 
a dao kieruje się regułami natury [lub …a dao podąża za samym sobą]. (25)

Nie ma na świecie nic bardziej miękkiego i słabego niż woda, lecz w pokony-
waniu twardego i potężnego jest niezwyciężona, tak że nic na świecie jej nie 
dorówna. Każdy wie, że słabe zwycięża silne, a miękkie pokonuje twarde. 
Lecz nikt nie potrafi  tak działać. (78)

Drogą Nieba jest, by wszystkim przynosić pożytek i nikogo nie krzywdzić.
Drogą mędrca jest, by współdziałać i nie współzawodniczyć. (81)

Wykraczanie poza naturalne ramy życia ściąga nieszczęście. (55)

Droga Nieba jest taka:
Nie mówi, ale jego odpowiedzi są doskonałe.
Nie przyzywa – sami przychodzą.
Bez pośpiechu wszystkim kieruje.
I choć sieć Nieba jest rzadka, wszystko w nią wpada. (73)

A ci, którzy otwarci są na doskonale „milczące nauczanie” Wielkiego 
Nauczyciela – a według Laoziego „…niewielu jest takich ludzi na świecie, 
którzy uczą bez słów (buyan 不言) i wzbogacają bez podejmowania działań 
(wuwei 无为)” (43), wiedzą, jak urzeczywistnić to, co wygląda na dobrą do 
zastosowania radę: 

Tiangen, podróżując na południe od góry Yin, dotarł do rzeki Liao, gdzie przy-
padkiem spotkał Bezimiennego i zadał mu pytanie: „Czy się mogę spytać, 
jak rządzić światem?”. „Odejdź, jesteś nieokrzesany, skoro mi stawiasz takie 
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niestosowne pytania”. […] I znowu z kolei na pytanie Tiangena odpowiedział 
Bezimienny: „Umysłem wypraw się w niewrażliwość, a siły cielesne połącz 
z obojętnością. Idź za biegiem rzeczy i nie ulegaj własnym popędom. A świat 
będzie w porządku”60.

Po raz kolejny mamy tu odwołanie do umysłu, jako miejsca. Jasnym 
jest, że pojęcie „umysłu” nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy próbuje się 
je zrozumieć w kontekście nauki konfucjańskiej o doskonałym mędrcu, 
którego największą mądrością jest, jak już wspomniałam, wiedza o tym, jak 
zająć „odpowiednie miejsce” – w hierarchii kosmicznych poziomów. Pora 
zatem poznać daoistyczny odpowiednik, który ma umożliwiać kontynuację 
tego konfucjańskiego rozumowania. Jakie według Zhuangziego jest odpo-
wiednie miejsce dla dalszej w stosunku do tej osiąganej w sześciu sztukach 
przemiany? Przypomnijmy, że już opisując wielkiego łucznika, który uczył 
adepta sześciu sztuk, napotkaliśmy to przekonanie, że jest jakieś miejsce, 
w którym trzeba się najpierw znaleźć, aby móc w ogóle myśleć o ćwiczeniu 
się w tej wielkiej drodze łuku. Teraz przyjrzyjmy się temu dokładniej. 

4.4. „NA DWORZE DUCHOWYM… W PUSTEJ KOMNACIE SERCA…”

Nie czyń sławy [swoim] panem, nie bądź skarbnicą [chytrych] planów, nie bądź 
sługą obowiązków, nie czyń wiedzy [swoim] gospodarzem. Wciel się całkowi-
cie w to, co niewyczerpane i wędruj po niebycie. Wykorzystaj w pełni to, co 
dostałeś od Nieba, ale nie oglądaj się za zdobyczą, bądź po prostu pusty. Naj-
wyższy człowiek używa swego umysłu jak zwierciadła: nie wita [rzeczy] ani ich 
nie żegna – odbija je i nie gromadzi ich61.

Tak uczył Zhuangzi. Świat schowany w świecie oraz pusty umysł i bez 
czucia ciało schowane w wykształconym umyśle (cheng xin 诚心), eleganc-
kiej powierzchowności i takim samym zachowaniu – oba te metaforyczne 
obrazy kierują uwagę czytelników traktatu Zhuangziego ku temu samemu. 
W stronę miejsca człowieka na ziemi rozumianego na sposób konfucjań-
ski. Konfucjusz i jego następcy uczyli, jak się w świecie zadomawiać, 
jak zapuszczać korzenie w głąb własnej historii rodowej, w głąb tradycji, 
i czerpać stamtąd żywotne soki dla własnej samoprzemiany. Uczyli, jak być 
mieszkańcem świata kultury, jak stawać się kimś, kto jest „stąd” w najgłęb-
szym, duchowym tego słowa znaczeniu. I uczyli, jak ważne jest, by móc 
wychowywać się w pewnym wyróżnionym z powodu możliwości osiągania 

60 Ibidem, s. 110.
61 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 93.
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doskonałości właściwej ludziom miejscu. Na dworze, w wielkich i małych 
ośrodkach cywilizacji i w kultywujących wzory kultury rodzinach. 

Laozi i Zhuangzi uczą natomiast, jak stawać się bezdomnym. Za najbar-
dziej odpowiednie miejsce dla ćwiczenia się w bezdomności uznają „pustą 
komnatę umysłu” (Zhuangzi 4.3), „dwór duchowy”, „nieokreśloność”, „rozle-
głe pustkowie” (Zhuangzi 1.7), „Pałac Niebytu”, „krainę niebytu” (Zhuangzi 
1.7). Naprawdę trudno byłoby nie zwrócić uwagi na to, jak bardzo te okre-
ślenia nawiązują do nauki konfucjańskiej. Dla wykształconych chińskich 
czytelników musiało się to odniesienie narzucać z siłą oczywistości. Przyj-
rzyjmy się zatem tym nazwom oczami owych uczonych konfucjańskich. 
Ponownie zobaczymy, że dla obu daoistycznych myślicieli bezdomność 
i zadomawianie się nie są parą przeciwieństw. Nie stanowią parzystej ścieżki 
praktyki (liang xing 两行), lecz pozwalają bez przeszkód, bez przekraczania 
granic, stale po obu wędrować. Dla człowieka bowiem bezdomność winna 
być jak woda dla ryb, co Zhuangzi ilustruje następującą opowieścią: 

„Ryby zostały stworzone dla wody, ludzie są stworzeni dla dao. Ryby, ponieważ 
są stworzone dla wody, nurzają się w stawach i znajdują tam swoje pożywienie. 
Stworzeni dla dao zaś nie troszczą się o nic, a życie ich jest zapewnione”. Dla-
tego jest powiedziane: „Ryby zapominają o sobie w rzekach i jeziorach, a ludzie 
zapominają o sobie, ćwicząc dao”62 魚相造乎水，人相造乎道。相造乎水者，穿
池而養給；相造乎道者，無事而生定。故曰：魚相忘乎江湖，人相忘乎道術。

Kluczową dla tego fragmentu kategorią jest dao shu (道术 [道術]), tre-
nowanie się w umiejętności dao. Ze zrozumiałych względów nie potrafi my 
precyzyjnie tej kategorii przetłumaczyć. Dla nas ważne jest skierowanie 
uwagi na obraz bardzo swoiście pojmowanej bezdomności. Swoiście dla nas, 
ludzi kultury zachodniej, natomiast w oczach konfucjanistów właściwie nie 
ma w tej kategorii jakiejś zasadniczej trudności – nie ma problemu w uzgod-
nieniu jej treści z tymi pochodzącymi z ich własnej nauki. W konfucjańskiej 
literaturze klasycznej pisze się o tym, że nieomal jak świętość potrzebna jest 
w czasach zamętu, zagrożenia podstaw samego istnienia cenna świadomość 
form kultury, cywilizacji. Gdy harmonia panuje na ziemi, to ani władca nie 
jest postrzegany jako władający, ani kultura jako kształtująca. Czas harmonii 
jest czasem natury (ziran 自然), gdy wszystko dzieje się samo z siebie (ziran 
自然), co w klasycznej chińszczyźnie brzmi jak tautologia.

Jednak propozycja Zhuangziego skierowana właśnie do konfucjańskich 
czytelników jego traktatu musiała dla nich brzmieć prowokująco. Dlatego 
daoistyczny myśliciel w wielu miejscach podkreśla, że bezdomność jest 
naturalnym przedłużeniem drogi samoprzemiany. Przy okazji omawia-
nia sztuki cytatu przytoczyłam rozmowę Konfucjusza z jego ulubionym 

62 Ibidem, s. 82.
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uczniem, Yan Huiem, na temat skuteczności różnych metod wpływania na 
postępowanie tyrana zasiadającego na tronie. Posłużenie się, poprzez cytat, 
słowami starożytnych twórców kultury, wydawało się Yan Huiowi bardzo 
dobrym wybiegiem. Konfucjusz miał inne zdanie na ten temat, dlatego 
kontynuował rozmowę w następujący sposób:

Zbyt wiele poruszasz spraw i sposobów, ale nie są one odpowiednie. Choćbyś 
się nawet ich trzymał, to tylko tyle, że nie przyniesie ci to szkody [i ujdziesz 
z życiem w obliczu gniewu tyrana]. Ale i na tym koniec. Jak w ten sposób miał-
byś nawrócić [księcia Wei]? Ciągle opierasz się na własnym umyśle.

Yan Hui rzekł: „Dalej już się nie potrafi ę posunąć. Czy mogę się zapytać 
o [właściwy] sposób?”.

Konfucjusz rzekł: „Musisz pościć!” […] „Ale moja rodzina jest uboga 
i przez długie miesiące nie pijałem alkoholu i nie jadałem mięsa. Czy można to 
uważać za post?”. „To jest post obrzędowy, ale to nie jest post umysłowy”. „Czy 
mogę się spytać [na czym polega] post umysłowy?”. „Skup swoją wolę. Nie słu-
chaj uchem, ale słuchaj umysłem. Nie słuchaj umysłem, ale słuchaj tchnieniem. 
Czynność słuchania kończy się na uchu. Umysł kończy się na odbijaniu [pojęć]. 
Ale tchnienie jest pustką [swobodnie] przyjmującą wszystkie istoty. Dao skupia 
się właśnie w pustce i ona jest postem umysłu”. 

Yan Hui rzekł: „Bez osiągnięcia [tej wiedzy] pozostanę rzeczywistym sobą. 
Jeśli osiągnę [tę wiedzę], nie będzie już mnie [jako świadomej osoby]. Czy to 
jest właśnie pustką?”.

Mistrz rzekł: „Trafi łeś w sedno […]”.

4.5. „WRACAJĄC DO DAO…”

Co w swojej koncepcji bezużyteczności Zhuangzi uznaje za ważne? Dwie 
rzeczy: trwanie, czyli długotrwałą, nieustającą obecność, zwyczajną obec-
ność (chang 常)63 i tajemną skuteczność (xuande 玄德) ludzi znających 
sekret bezużytecznych działań. Trwanie i skuteczność, która znacznie 
przekracza tę doskonałość, jaka może stać się rzeczywistością człowieka, 
który poprzestaje na ćwiczeniu się w użytecznych formach kultury. Można 
być naprawdę długowiecznym jak bezużyteczne drzewo i naprawdę sku-
tecznym jak bezużyteczny kucharz Ding – przekonuje swoich czytelników 
Zhuangzi. Naprawdę, czyli totalnie – ostatecznie jak dao: wszystko jest 
sobą w relacji do dao, ono samo nie jest w relacji do niczego. Taka jest treść 
bezużytecznych nauk daoistycznych fi lozofów. 

63 Termin ten w fi lozofi i chińskiej jest odpowiednikiem zachodniej kategorii wieczności.
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Zobaczmy, czego nowego moglibyśmy się dowiedzieć, wpisując to, co 
już wiemy, w formę diagramu. Nasz diagram jest diagramem Taiji (太极) 
jedności przeciwieństw, w którym pola czarne i białe oznaczają użyteczność 
świata cywilizacji, rzeczywistości rozróżnień, rzeczywistość przeciwieństw 
yin / yang. Bezużyteczność jest na jego granicy, jako pusty okrąg Wuji (无
极), czy też mówiąc inaczej – jest jego kresem. 

Zatem raz jeszcze widzimy, że wcale nie trzeba wybierać pomiędzy 
formami sztuki konfucjańskiej a drogą daoistycznej mądrości. Jak jednak 
praktycznie tak ową jedność ustanowić? W sztuce uczonych od czasów 
dynastii Song właśnie to zagadnienie będzie się próbowało opracowywać. 
Droga ku doskonałości wiedzie raz ścieżką zaangażowania, innym razem 
– odejścia. Oba – i odejście, i zaangażowanie – mogą się urzeczywistnić 
jedynie na drodze ćwiczeń. Tak właśnie będzie się to z czasem rozumiało. 
Szczególnie będzie się podkreślało, idąc w tym względzie łącznie i za 
naukami konfucjańskich, i daoistycznych fi lozofów to, że w obu trzeba się 
ćwiczyć, jeśli chce się skutecznie, sprawnie angażować, ale i… odchodzić. 
Stąd nie powinna dziwić obecność sztuki na obu drogach. 

Tymczasem przyjrzyjmy się początkowi drogi wiecznej elegancji bez-
użytecznych form. Co w daoistycznej fi lozofi i umożliwiało ową jedność 
praktyki, czyli innymi słowy, mamy pytanie o to, jak ową zmianę funkcji 
z użytecznej na bezużyteczną przeprowadzano? Zwróćmy się w stronę 
kaligrafi i, pamiętając, że tak samo będzie można postępować w ćwiczeniu 
się w każdej z sześciu sztuk. Konfucjaniści, podobnie jak daoiści, poszu-
kiwanie mądrości widzieli w docieraniu do „rzeczywistości dao” – jedni 
bezpośrednio z naturą, przyrodą jako nauczycielem; drudzy z odniesieniem 
do kultury i jej wzorów – zatem daoistyczne praktyki, aby mogły być 
zaadaptowane do życia konfucjanisty, musiały jedynie sprawdzać się na 
jego drodze. Musiały wykazać swą praktyczną skuteczność w wyciszaniu 
umysłu, w zwiększaniu koncentracji. Spokojny, uważny umysł okazywał 
się równie ważny we wzmacnianiu siły woli i charakteru człowieka jak 
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ćwiczenie się w sześciu sztukach. Jednak daoistyczne poszukiwania dao 
musiały zostać zaaranżowane tak, by uzupełniały „drogę kultury”, dodając 
jej nowych energii i żywotności, a nie w ogóle ją uniemożliwiały. 

Wydaje się, że konfucjańscy twórcy wysłuchali i zastosowali się do tej 
części nauki Zhuangziego, w której zwraca on uwagę na konieczność ukry-
cia rzeczywistości dao. I postarali się „uchronić od zaginięcia” ów świat 
beztroskiej wędrówki tak, jak w opowieści o siłaczu wynoszącym nocą 
łódkę rybaka z zatoki, w której ją ukrył, i sami postarali się schować „świat 
w świecie”, nadając mu wieczną, nieustającą trwałość zwyczajnej obecności. 
Konfucjaniści następnych epok bezużyteczne słowa (wuyong yan 无用言) 
i takież działania (wuyong xing 无用行) schowali w nieskazitelnie eleganc-
kich formach określanych przez nich w traktatach estetycznych mianem shen 
(神 – nie wiadomo, jak ten znak tłumaczyć, tak by nie powodować nieodpo-
wiednich skojarzeń: boski? święty? w najwyższym stopniu duchowy?). Być 
może postąpili tak również i dlatego, by jak w kolejnej opowieści Zhuangzie-
go ludzka nieuwaga i ignorancja nie mogły im zaszkodzić, jak w opowieści 
o świętym dębie czy innym wielkim, bezużytecznym drzewie:

Nanbo Ziqi, przechadzając się koło wzgórza Shang, zobaczył wielkie drzewo, 
które wprawiło go w podziw. W cieniu jego konarów ukryć się mogło tysiąc 
czterokonnych wozów. Ziqi zapytał: „Cóż to za drzewo? Musi mieć cudowne 
drewno”. Spojrzał w górę i zobaczył cienkie gałęzie, sękate i pogięte, niezdatne 
na belki i jętki: spojrzał niżej i zobaczył gruby pień rozgałęziony w konary, 
z których nie można było zrobić żadnej trumny, ani wewnętrznej, ani zewnętrz-
nej. Kiedy liznął jeden liść usta mu owrzodziały i rozcięła się skóra. Kiedy 
powąchał to drzewo, przez trzy dni był oszołomiony. I wtedy powiedział: „Rze-
czywiście to drzewo jest na nic niezdatne i temu zawdzięcza swą wielkość. Dla-
tego właśnie Boski Człowiek nie jest użyteczny”64.

Sześć sztuk uznano później w cywilizacji chińskiej za najwyższy ideał 
sztuki w ogóle. A wartość ich form została uświęcona, stając się źródłem 
dzieł, których znaczenie odpowiada wartości narodowych skarbów kultu-
ry. Przy tym ci, którzy tę sztukę uprawiali i wciąż ją uprawiają, ci, którzy 
się w niej rozsmakowują – znają pożytki płynące z tego, co jest wielkie 
i dlatego bezużyteczne. Jak pisał Laozi: „Dao jest wieczne (chang 常) i nie 
działa (wuwei 无为). Tym samym nie ma nic, co zostałoby nie zrobione” 
(37)65. A w innym miejscu, w rozdziale 35, Laozi, nawiązując do tego, że 
wszystko, co jest jakieś – ma nazwę, postać i kształt, w jakim się rozwija 
– może się wyczerpać, a jego użyteczność może stracić moc, lecz nie dao, 
dlatego radzi: „Użyj (yong 用) je, a ono się nie zużyje”66.

64 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu…, s. 59.
65 Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi…, s. 82.
66 Ibidem, s. 80.
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Jak można posłużyć się tym, co nie ma sobie właściwego zastosowania? 
Jeśli nadaje się do wszystkiego, to przecież nie powinno być tak dobre, jak 
narzędzie, które specjalnie zostało zaprojektowane dla danego użycia. Ale 
ono swą niezwyczajną, niemożliwą do wyczerpania użyteczność czerpie 
z dao lub ze zwrócenia się w stronę dao. Innymi słowy, jak dao, nie nadając 
się do żadnego szczególnego zastosowania, daje się zastosować do wszyst-
kiego tego, co jest jednostkowe. Laozi i Zhuangzi wiedzieli, że jest to dość 
tajemnicze, dlatego uznali, że „tajemnica” (xuan 玄) będzie inną nazwą dla 
dao. Ostatecznie jednak równie nieadekwatną, jak wszystkie pozostałe.

Bezużyteczne słowa (wuyong yan 无用言) i bezużyteczne drzewo (wuy-
ong mu 无用木) – i te pierwsze, i to drugie – pod jakimś szczególnym 
względem są do siebie podobne. Są długowieczne. W przypadku słów 
Zhuangziego kolejne pokolenia czytelników już od ponad dwudziestu 
dwóch wieków potwierdzają ich nieprzemijający wpływ na kolejne rzesze 
kulturalnych, dobrze wykształconych czytelników. Wciąż nowi wciąż na 
nowo sięgają po jego Prawdziwą księgę południowego kwiatu i czegoś 
w niej szukają. A co znajdują? W świecie, w którym zręczność i użyteczne 
zastosowania, zdawać by się mogło, mają tak kluczowe znaczenie, słowa 
Zhuangziego są bez znaczenia, bez właściwego zastosowania, są niezdatne 
do użycia. Dlaczego? Bo choć słowa i drzewa „wydarzyły” się w środku 
tego świata kultury, tylko pozornie są jego częścią. Wszak bezużyteczne 
drzewa zostały posadzone „w krainie niebytu, w rozległym i próżnym 
pustkowiu” (wu 无，guangmo zhi ye 广莫之野). A bezużyteczne słowa – na 
ile są do drzew podobne – są zakorzenione w tym samym co i one miejscu, 
zaś źródłem, z którego biorą swój początek, jest poszukiwanie dao 道, 
z którego to poszukiwania rodzi się niezwykła tajemna sprawność (xuande 
玄德) oraz skuteczność bezczynności (wuwei 无为) i beztroski (xiaoyao 逍
遥). Gdzie zatem znajduje się brama do owego świata schowanego w świe-
cie? Nigdzie i wszędzie zarazem. Bo oba tworzą rzeczywistość totalną, 
jednopłaszczyznową, jak w geometrii wstęgi Möbiusa, gdzie przejście 
z jednej strony płaszczyzny na drugą nie wymaga przekraczania granicy, 
kresu, krawędzi. Dlatego będąc uczestnikiem świata kultury, można za-
mieszkać w dao. Zarys takiej możliwości ukazał konfucjańskim uczonym 
Zhuangzi – lub oni go z jego księgi wyczytali i twórczo ukonstytuowali. 
I dzięki temu uczyli się odnajdywać wielką radość i beztroskie wędrowanie 
w przestrzeniach totalnych: 

Konfucjusz złożył wizytę Lao Danowi [Laoziemu]. Lao dan właśnie się wykąpał 
i suszył rozpuszczone włosy. [Stał] wyprostowany, jakby nie był człowiekiem. 
Konfucjusz czekał na niego [z boku], a po pewnej chwili zbliżył się i rzekł: 
„Czy mnie wzrok nie myli? Czy naprawdę było tak [jak mi się wydawało]? 
Przed chwilą twe ciało, panie, było sztywne jak wyschnięte drzewo. Zupełnie, 
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jakbyś pozostawił [za sobą] rzeczy, oddalił się od ludzi i trwał w samotności”. 
Lao Dan rzekł: „Wędrowałem w początku bytów”. Konfucjusz rzekł: „Co to 
znaczy?”. [Lao Dan] rzekł: „Umysł jest tam unieruchomiony tak, że nie ma 
świadomości, usta są zamknięte tak, że nie potrafi ą mówić […]”. Konfucjusz 
rzekł: „Chciałbym zapytać o wędrowanie w tej [krainie]”. Lao Dan rzekł: „Ten, 
kto to osiągnął [doszedł do] najwyższego piękna i najwyższej radości. Ten, kto 
osiągnął najwyższe piękno i wędruje w najwyższej radości, zwie się Najwyż-
szym Człowiekiem”67.

67 Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu..., s. 219–220.
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ROZDZIAŁ PIĄTY

CO DALEJ – W STRONĘ 
METAFIZYKI I KONCEPCJI 
ESTETYCZNYCH

Myślę, że książki opisującej wczesnokonfucjańskie początki chińskiej 
sztuki i artystycznej kultury wysokiej nie sposób byłoby nie zakończyć 
spojrzeniem w przyszłość. Tradycyjne formy kultury nabierają bowiem 
nowych, ciekawych i ważkich znaczeń, gdy uzmysławia się sobie, w jakich 
kierunkach i pod jakimi wpływami rozwijał się smak artystyczny kolejnych 
pokoleń konfucjańskich specjalistów od kultury. 

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest niezwykłe bogac-
two form i pól działania artystów następnych epok. Owa różnorodność 
czerpała przede wszystkim z żywotności dysput fi lozofi cznych. Filozofowie 
wkraczali w całkiem nowe obszary i dziedziny badań. Pierwsze trzy wieki 
naszej ery upłynęły w Chinach pod znakiem niezwykle przełomowych 
wyzwań, jakie stanęły przed przedstawicielami elit konfucjańskich. W trak-
tatach Wang Biego (226–249), Xiang Xiu (ok. 221–ok. 300) i Guo Xianga 
(zm. ok. 312) pojawiają się język, kategorie i koncepcje czysto metafi zyczne. 
Do Chin wkracza buddyzm. Sanskryckie i palijskie sutry przywożone przez 
buddyjskich mnichów z Indii, w miarę postępującej asymilacji, zaczynają 
zyskiwać swą chińską postać. Aż do końca epoki Tangów trwa przenikanie 
się wpływów konfucjańskich, daoistycznych i buddyjskich, które owocuje 
wielkimi neokonfucjańskimi naukami jednoczącymi wszystkie te, tak 
bardzo różne, że wręcz zdawać by się mogło niemożliwe do pogodzenia, 
nauki w jeden spójny obraz świata i człowieka. Gdzieś jeszcze, wcale nie tak 
bardzo na uboczu głównego nurtu, kształtuje się chiński romantyzm. Ruch 
„Czystych Rozmów” (Qingtan 清谈) i duch fengliu (风流) zasilają życie 
kulturowe galerią wspaniale ekscentrycznych postaci – twórców nowych 
form sztuki i fi lozofów zarazem, którzy kontynuują i ożywiają stare trady-
cje. Dzięki nim, na przykład, niezwykła sztuka cytatu, która w okresach 
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poprzednich była wyłącznie uprawiana w dyplomacji i ogólnie w dziedzinie 
polityki, zaczęła być uprawiana i poza nią, w trakcie artystycznych spotkań 
towarzyskich. Powstają wielkie, dojrzałe dzieła i dojrzewają myśli o sztuce. 
Już pod koniec epoki Han rodzi się krytyka estetyczna. Pojawiają się kon-
cepcje, które krytycznemu oglądowi poddają działania artystyczne uczest-
niczących w nich twórców i ich dzieła. Wszystko to razem tworzy ściśle 
ze sobą spleciony żywy system odniesień, wpływów i wzajemnych relacji. 
Przyjrzyjmy się zatem, jak to, co w głębokich, starożytnych początkach 
zrodziło się z oswajania i zamieszkiwania świata Wiecznych Przemian, 
rosło i dojrzewało ku pełni. Rzut oka na ową pełnię pozwoli dostrzec, jak 
wielki potencjał tkwił w ziarnach zasianych przez pierwszych ru. Jakie 
były te nowe formy sztuki?

Przede wszystkim pojawiło się malarstwo krajobrazowe (shanshuihua, 
山水画), nazywane inaczej monochromatycznym malarstwem tuszowym 
(shuimohua, 水墨画). Jako nowy rodzaj sztuki zyskało swą formę wraz 
z nastaniem „epoki poetów i malarzy”, czyli okresu panowania dynastii 
Sui i Tang (581–907). 

Początki tej sztuki tkwią głęboko w uważnej i jednoczesnej lekturze 
pism kanonu konfucjańskiego, daoistycznego i pierwszych tłumaczeń sutr. 
Konfucjaniści, podobnie jak daoiści, poszukiwanie mądrości widzieli w do-
cieraniu do „rzeczywistości dao” – jedni bezpośrednio z przyrodą jako 
nauczycielem, drudzy z odniesieniem do kultury i jej wzorów.

Konfucjanista, jeśli czegoś szukał w daoizmie, to wzmocnienia swo-
jej drogi, a nie powodów, dla których należałoby ją całkowicie porzucić. 
Techniki i nauki daoistycznego „zapomnienia”, wymagające całkowitego 
odejścia z cywilizacji, musiały zatem zostać nieznacznie przeformuło-
wane. Dlatego w kręgu kultury konfucjańskiej za sprawą lektury Laozi 
i Zhuangzi pojawiło się coś nowego. Obok czasu kultury i jej użyteczności 
zaczęto znajdować czas odejścia i jej bezużytecznych praktyk. Oba czasy 
pod pewnym ważnym względem były blisko siebie. Oba były traktowane 
jak okazja do stawania się sobą samym – w pełni sobą samym, czyli i jako 
człowiekiem cywilizowanym, czyli kulturalną częścią całości świata, i jako 
całością w całości. Jak jednak w natłoku okazji, jakie już stwarzała użytecz-
ność form kultury, znaleźć dodatkową przestrzeń na nowy czas? Zmieniając 
funkcję wykonywanych zajęć i czynności z użytecznej na bezużyteczną. 
Niektóre z codziennych czynności i obowiązkowych działań okazały się 
świetnie poddawać takiemu przeformułowaniu funkcji.

W konfucjanizmie uwagę przywiązuje się do pragmatycznej strony 
słów, określającej zakorzenienie nazw, ich źródła i to, do czego dają się 
one zastosować. Przywiązuje się również wagę do ich estetycznej formy 
i jej użyteczności, którą poznawaliśmy w rozdziale poprzednim. Nazwy 
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i, ogólniej, słowa są zapisywane. Mają swą elegancką formę grafi czną, 
która opracowywana była tak, by mogła zyskać dodatkowe zastosowanie. 
Wiązało się ono z opracowywaniem praktycznej czynności pisania pism 
urzędowych w taki sposób, by ta czynność stawała się sztuką kaligrafi i. 
Pamiętamy ewolucje stylów kaligrafi cznych i wyłonienie się stylu urzęd-
niczego z regularnego. W kontekście naszych obecnych rozważań rodzi się 
pytanie: czy konieczne z punktu widzenia życia zaangażowanego w politykę 
i sprawy społeczne ćwiczenie się w kaligrafi cznej formie pism urzędowych 
mogłoby się okazać – jak w przypadku kucharza Dinge – „bramą wszelkiej 
subtelności” (zhongmiao zhi men 众妙之门), o której pisał Laozi1?

Taki pomysł, nie bez związku z lekturą traktatu Zhuangziego, zrodził 
się w środowisku konfucjańskich uczonych. Kiedy? Trudno dokładnie 
określić datę i autora. Za twórcę dojrzałej formy, jaką pomysł ów zyskał, 
uchodzi Wang Wei (701–761) – uznawany już za swego życia za najwięk-
szego chińskiego poetę-malarza. Ów wysoki urzędnik na cesarskim dworze 
miał być tym, który po raz pierwszy skomponował w jedną, artystycznie 
określoną całość kaligrafi ę, namalowany pejzaż i poezję. Całość, w której 
obraz nie ilustruje wiersza, a poezja nie powiela w wykaligrafowanych 
słowach tego, co przedstawia obraz. Owa niezwykła, wielowymiarowa 
kompozycja integrowała wielość przestrzeni i czasów i tworzyła – rzec 
można – totalną rzeczywistość sztuki. Rzeczywistość, która dla uczonych 
urzędników konfucjańskich szybko stała się świadomie kreowaną przestrze-
nią kontynuowania – w niezwykłym obszarze beztroskiej swobody2 – drogi 
rozpoczynanej w świecie społeczno-politycznym. 

Skąd taoistyczna idea zapomnienia w konfucjańskim środowisku ludzi 
cywilizowanych (wenren 文人)? Z ich lektury pism daoistycznych szcze-
gólnie kreatywnie odczytywanych w komentarzach neodaoistycznych, z ich 
poznawania nauk buddyjskich i z ich poszukiwania harmonii. Konfucjaniści 
z okresu dynastii Tang pokazali, że potrafi ą być naprawdę uważnymi słu-
chaczami i uczniami „bezużytecznych nauk” Zhuangziego i jego mistrza 
Laoziego. Na sposób konfucjański zharmonizowali je z użytecznością 
sztuki i ogólnie kultury. Potwierdzali na nowo w swojej praktyce dnia 
codziennego, że one się ani nie wykluczają, ani nie dopełniają, lecz mogą 
się zgrywać, harmonijnie współgrać z cywilizacją i jej formami. 

Wróćmy jeszcze raz do opowieści o kucharzu Dingu z księgi Zhuang-
ziego. Użyteczność jego kunsztu okazała się w gruncie rzeczy pozorna, 
ponieważ w jego przypadku za tą pożyteczną umiejętnością skrywało się 

1 Laozi, Ksiąga dao i de z komentarzami Wang Bi…, s. 26.
2 Obszernie o malarstwie krajobrazowym i jego rozwinięciu w sztuce ogrodów pisałam 

w Ogrody – zwierciadła kultury, red. L. Sosnowski, A.I. Wójcik, tom I Wschód, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2004. 
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ukochanie dao 道 i tego wszystkiego, co ono ze sobą niesie: beztroskiej wę-
drówki w bezkresnych pustkach krainy niebytu, bezczynność dryfowania, 
zapomnienie itd., itp. Kucharz posłużył się tym, co przeszkadzało mu roztopić 
się w niezróżnicowanej pustce dao, stać się jednym z tą pustką – posłużył się 
prostą czynnością wykonywaną przez niego codziennie. Czego było najwię-
cej w jego użytecznej działalności? Krojenia, umiejętności posługiwania się 
nożem. A czego było najwięcej w pożytecznym życiu wykształconego kon-
fucjanisty? Sztuki. W tak pożądanym i podziwianym przez cywilizowanych 
ludzi życiu konfucjańskiego urzędnika najwięcej było okazji do ćwiczenia 
się w ceremoniach, w muzyce i studiowaniu ksiąg klasycznych. I oczywiście 
mnóstwo w nim było okazji do pisania, do koniecznego z punktu widzenia 
kariery wyznaczanej kolejnymi szczeblami egzaminów państwowych ćwi-
czenia się w umiejętności posługiwania się pędzelkiem. 

Na każdym etapie swojego życia, poczynając od najwcześniejszych 
młodzieńczych lat, na każdym kolejnym stopniu kariery i służby społeczno-
politycznej musiał on ćwiczyć się w pisaniu. Musiał studiować klasyczne 
księgi i pisać eseje. Musiał ćwiczyć sprawność ręki, kaligrafując, kopiu-
jąc mistrzów eleganckiego pisania. Pisał, bo codzienne zajęcia stwarzały 
mnóstwo okazji do tego, by pisać. By stawać się szlachetnym człowiekiem, 
dżentelmenem, który potrafi  elegancko się nosić i kłaniać, oraz prowadząc 
dyplomatyczne rozmowy, elegancko cytować księgi klasyczne. Kucharz 
Ding krajał, krajał i krajał setki wołów. Uczeni konfucjaniści pisali, kłaniali 
się i cytowali setki i tysiące razy w swoim życiu publicznym. Ale w cza-
sach upadku i zamętu, w czasach przerastających ich możliwości działania 
zgodnego z wyznawanymi ideałami próbowali pójść za radą Konfucjusza 
i odejść z polityki, schronić się z dala od jej degenerującego oblicza. I tak 
jak kucharz, niektórzy z nich „odeszli”, zmieniając zastosowanie, i w po-
zornie użytecznej czynności ukryli bezużyteczność mającą swe źródło 
w taoistycznych naukach i ukochaniu dao.

Takie są kolejne ideowe korzenie jednych z najbardziej w kulturze chiń-
skiej cenionych sztuk określanych wspólnym mianem „drogi pędzla”, czyli 
kaligrafi i i krajobrazowego, monochromatycznego malarstwa tuszowego. 
Zdobywaniu sprawności w tej dziedzinie, podobnie jak w przypadku kro-
jenia wołów na porcje, towarzyszy ćwiczenie się w uważności, w stopniu 
równym temu, co miało miejsce w przypadku rzemiosła i kunsztu kucharza. 
I podobnie jak w przypadku jego kunsztu, po pewnym czasie pojawia się 
sprawność o charakterze nawykowym, umiejętność pisania / malowania 
„z zamkniętymi oczami”. Dlatego konfucjańscy uczeni / poeci / malarze, 
chcąc nadać jej charakter bezużytecznego zajęcia, uczynili z niej sztukę (yi 
艺). Wszystkie formalne cechy tej sztuki, jej estetyczne ideały – w tym ten 
najważniejszy, „żywotności zaklętej w ruchu pędzla” – pomagają w tym, 
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aby pomimo osiągniętej manualnej sprawności w pisaniu znaków na pa-
pierze i malowaniu poszarpanych skał, mostków nad potokami, krętych, 
górskich ścieżek i targanych wiatrem drzew nad urwiskiem, dalej ćwiczyć 
się w uważnej koncentracji, w daoistycznym zapominaniu. Tu koncentracja 
rodzi zapomnienie i spokój umysłu, a ten z kolei zwrotnie potęguje uważną 
koncentrację. 

Dzięki temu słowa pisane / malowane przez uczonych–poetów spełniły 
jeszcze jeden postulat, jaki wobec języka wysunął Zhuangzi: aby słowa były 
jak wiatr, aby nie znaczyły, lecz pobudzały serca i umysły. Serca i umysły 
ludzi wykształconych oczywiście. Ta sztuka jest elitarna, i to zarówno 
ze względu na tych, którzy ją uprawiają – wymaga wielkiej sprawności 
w operowaniu pędzelkiem umoczonym w tuszu i wielu lat obserwowania 
i doświadczania natury – jak i z uwagi na tych, którzy potrafi ą stać się jej 
wrażliwymi i wysublimowanymi odbiorcami. To malarstwo uchodzi za 
antyrealistyczne i liryczne. Góry, strumienie, samotne drzewa i księżyc 
odbijający się w wodzie, człowiek wędrujący górską ścieżką, „wtulony” 
w bezmiar przyrody, tworzą coś, co można by nazwać pejzażem – archety-
pem odwołującym się do obrazów składających się na zbiorową wyobraźnię 
ludzkości, ale zarazem w nieuchwytny, tajemniczy sposób oddających na-
strój chwili. Ten efekt osiągany jest w płaskim, abstrakcyjnym w gruncie 
rzeczy malarstwie, w którym programowo nie stosuje się koloru lokalnego, 
zasad światłocienia i perspektywy zbieżnej.

Nie stosowało się też w owym malarstwie realistycznej reguły dopowia-
dania warunków przestrzenności planów. W tych obrazach relatywnie dużą 
ich część zajmują puste przestrzenie, które służą do zaznaczenia przejścia 
z planu bliższego ku dalszym. Puste przestrzenie miały również znaczenie 
w oddaniu tego, co w sztuce zachodniej określane jest mianem „tematu 
obrazu”. Gdy malarz chciał namalować stromy brzeg rzeki, wtedy paroma 
kaligrafi cznym, dramatycznymi pociągnięciami pędzla pisał / malował na 
przykład w górnym rogu, skośnie, gałąź, a w dole obrazu, też po skosie, 
parę ryb. I to wszystko – mówienie, że pusta przestrzeń oznacza tu wodę, 
byłoby chyba nadmiernym przywiązaniem do realizmu w sztuce. Rzeczy 
namalowane stawały się znakami o wysublimowanej pięknej formie, które 
w tajemniczy sposób, same z siebie (ziran), „otaczały się” atmosferą sobie 
właściwego miejsca w kosmicznej całości świata. Tylko wtedy obraz mógł 
stać się równie żywy (qi) jak naturalna forma życia – jak rosnący bambus, 
jak ptak, który przysiadł na gałęzi, jak delikatne kwiaty śliwy zakwitające 
z końcem zimy czy jak potężne górskie szczyty. Te obrazy nie wyrażały 
„żywotności” natury ani jej nie symbolizowały, lecz same miały być równie 
jak i ona żywe, ponieważ to pozwalało na „rezonans qi”, dzięki któremu 
między obrazem (hua) i sercem (xin), między krajobrazem ( jing) i uczucia-
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mi (qing) patrzącego mogła zachodzić taka sama interakcja, jaka zachodziła 
między naturą i kontemplującym ją człowiekiem.

Brak zainteresowania przedstawianiem geometrii brył rekompenso-
wany był wzbogaceniem obrazu o wymiar czasu i jego upływu. Różnymi 
zabiegami technicznymi wymuszano efekt jak gdyby przebywania w prze-
strzeni obrazu, w której się właściwie uczestniczy, przemierzając ją tak, 
że zawsze coś jest ukryte przed wzrokiem, ponieważ przemieszczanie się 
w naturalnej przestrzeni zawsze coś przecież odkrywa – za zakrętem dro-
gi – i równocześnie ukrywa, bo traci się z oczu to, co właśnie się minęło. 
Tak malowane były obrazy na długich zwojach (w proporcji: szerokość ok. 
50 cm, długość różnie: ok. 300, 500, 700 cm). Nigdy nie były one wieszane, 
jak miało to miejsce w przypadku zwojów pionowych, w całości rozwinięte 
na ścianie. Oglądało się je powoli, odwijając jeden koniec i równocześnie 
zwijając drugi. 

Następną nową formą artystycznej aktywności stało się projektowanie 
prywatnych ogrodów uczonych (yuan 园). Pierwsze z nich miały być za-
projektowane już w V wieku, w czasach Północnej Dynastii Wei (386–534). 
Jak pisze Joseph Cho Wang, współczesny historyk i teoretyk sztuki ogro-
dowej, dzięki ogrodowi uczeni w swych rezydencjach podmiejskich, zde-
gustowani społeczną i polityczną rzeczywistością swoich czasów, stawali 
się pustelnikami3. Początkowo te „pustelnie” powstawały poza miastami, 
w spektakularnie pięknych okolicach, jako należące do wiejskich posia-
dłości urzędników administracji cesarskiej. Te, które były projektowane 
przez największych artystów swoich czasów, stanowiły później wzór smaku 
i elegancji dla innych. Jednym z najwcześniejszych twórców tego rodzaju 
ogrodu był Tao Qian (Tao Yuanming; 365–427), wielki poeta Wschodniej 
Dynastii Jin (317–420). W wyniku niepowodzeń, jakie dotknęły go jako 
czynnego uczestnika życia politycznego, przeniósł się na wieś i tam tworzył 
poezję o radości prostego życia w bliskim kontakcie z przyrodą. Jak pisze 
Joseph Cho Wang, jego żywy styl obrazowania porywał wyobraźnię wielu 
uczonych czytelników, którzy później swe marzenia ubierali w formę ro-
mantycznych ogrodów w stylu pastoralnym4. To właśnie taka poezja i taka 
architektura dostarczała wzorów i pobudzała przez następne wieki kolejne 
pokolenia uczonych „pustelników”. Ta droga odejścia w pełni zgodna była 
z naukami Konfucjusza. Gdy rzeczywistość społeczno-polityczna znacz-
nie odbiegała od tych ideałów i standardów konfucjańskich, rodziła się 
frustracja. O takich sytuacjach wspominał w swoich naukach Konfucjusz, 
który radził, by w czasach zamętu potrafi li postępować tak, jak jeden z jego 

3 Joseph Cho Wang, The Chinese Garden, Oxford University Press, Hong Kong 1998, s. 10.
4 Ibidem, s. 13.
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uczniów, który „…gdy w kraju panował ład, służył […] swemu władcy. Gdy 
w kraju ładu zabrakło, potrafi ł wycofać się i ukryć swe talenty”5. Innym 
razem Konfucjusz, nagabywany przez swego rozmówcę o określenie, jacy 
powinni być jego zdaniem dobrzy ministrowie, powiedział: „Za wybitnych 
ministrów uważam takich, którzy służą swemu władcy zgodnie z zasadami 
[dao], a kiedy to nie jest możliwe – odchodzą”6.

W epoce dynastii Tang do tego grona pierwszych konfucjańskich „pu-
stelników” zaczęli dołączać kolejni najbardziej znakomici poeci Chin, 
tacy jak Wang Wei (701–761) i Meng Haoran (689–740). Z czasem ta forma 
artystycznej realizacji pragnień i marzeń o szczęśliwym miejscu na ziemi 
zaczęła być realizowana w starej konwencji, ale w nowym otoczeniu. Bo 
oto pojawili się artyści, którzy nie chcieli móc wyprawiać się po szczęście 
jedynie w sytuacji, kiedy złe okoliczności życia aplikowały im przymusową 
przerwę w karierze urzędniczej. Dlatego wykreowali oni ogród w środ-
ku miasta, w którym po powrocie do domu mogli swobodnie stawać się, 
chciałoby się rzec, „miejskimi pustelnikami”, ponieważ pierwotna forma 
pustelni, czyli życia z dala od ośrodków władzy, z dala od społeczeństwa, 
w dzikiej okolicy, w prymitywnych warunkach skrajnej prostoty została 
przez nich „przetłumaczona” na język form cywilizacji miejskiej, na ar-
tystyczne ogrody „ucieczki od świata”. Ucieczki niedaleko i nie na dłu-
go, bo jedynie po godzinach urzędowania, ale zarazem, projektując taki 
ogród jako dzieło sztuki, potrafi li w nim rozpoczynać duchową wędrówkę 
w rejony świata najodleglejsze. Bardzo wiele takich realizacji powstawało 
w XVII i XVIII wieku w okresie rozwoju gospodarczego rejonów leżących 
nad Wielkim Kanałem, w miastach takich jak Suzhou i Yangzhou, leżą-
cych w prowincji Jiangsu, czy w położonym w obecnej prowincji Zhejiang 
wielkim ośrodku Hangzhou. Do dziś można w tych miastach podziwiać 
niewielką ilość zachowanych tego rodzaju założeń ogrodowych. Dwanaście 
ogrodów w Suzhou zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 

Ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o beztrosce i bezczynności. Na 
pierwszym planie w życiu konfucjanisty jest wieczne zabieganie. „Za-
wsze coś rób” – to hasło mają wypisane na sztandarach ludzie, którzy 
dorastają w kulturze konfucjańskiej. My, ludzie Zachodu, podziwiamy 
ich pracowitość i żelazną konsekwencję w działaniu. Chcielibyśmy się od 
nich tego uczyć, poznać sekret ich skuteczności. Część tej umiejętności 
zawarta jest w równowadze między działaniem i bezczynnością, między 
odpowiedzialnością i beztroską. Przedstawiciele tej cywilizacji z czasem, 

5 Dialogi konfucjańskie 15/6, s. 152.
6 Dialogi konfucjańskie 11/23, s. 113.
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pod wpływem lektury ksiąg daoistycznych, konfucjańskich i buddyjskich, 
uświadomili sobie, że trenować trzeba się w obu. Jednego i drugiego trzeba 
się nauczyć, żeby naprawdę intensywnie z nich korzystać. Projektowane 
przez uczonych konfucjańskich prywatne ogrody były miejscami ćwiczenia 
się w beztrosce. 

W czasach następujących po tych, które były przedmiotem naszego 
namysłu, wielu największych uczonych konfucjańskich starało się w prak-
tyce realizować dwie drogi: pierwszą drogę dworską, w której ćwicząc 
swój zmysł cywilizacyjny, doskonaląc kulturę i poczucie wspólnoty, trosz-
czyli się o dobro innych i kraju. Dzięki własnej dyscyplinie ćwiczyli się 
w cnotach życia publicznego, traktując obyczaj i ceremonie dworskie jako 
medium własnego rozwoju. Ale dane im było również – znużonym, zdegu-
stowanym światowym życiem – zaglądać na drugą drogę – „drogę ogrodu”, 
gdzie korzystając z wolności, w otoczeniu pięknego krajobrazu, mogli 
trenować swój zmysł ontologiczny, estetyczny i uczestniczyć w kosmicz-
nej całości i niepodzielności świata. Tutaj koncentrowali się na dotarciu 
do wewnętrznej prawdy (cheng, liangzhi), ćwicząc się w taoistycznych 
sztukach i buddyjskiej medytacji; traktowali krajobraz i sztuki piękne jako 
medium rozwoju oraz delektowali się przyjemnością przebywania w gro-
nie równie jak i oni sami wykształconych i wysublimowanych przyjaciół. 
I tu właśnie, uprawiając formy sztuki konfucjańskiej, konfucjanista mógł 
trenować się w bezczynności i beztrosce. Czytając pisma daoistycznych 
mędrców o niezwykłej sprawności i skuteczności bezczynności (wuwei 
无为) i beztroski (xiaoyao 逍遥), traktował te traktaty w taki sam sposób, 
w jaki studiował klasyczne księgi konfucjanizmu. Starał się „ożywiać” je 
we własnym doświadczeniu. 

Dlatego w przeciwieństwie do parków cesarskich, w prywatnych ogro-
dach konfucjańskich uczonych krajobraz nie symbolizuje treści mitologicz-
nych i cywilizacyjnych, lecz projektowany jest w taki sposób, by wyciszać 
namiętności i odsłaniać najgłębszą wewnętrzną ludzką gotowość i zdolność 
do rozumiejącego doświadczania tajemniczości (xuan) świata, w której 
według Laoziego znajduje się wejście w jego głębię, w dao 道. Ogrody 
konfucjańskich uczonych staną się rodzajem malarstwa krajobrazowego 
w trzech wymiarach. I jak ono, również wymagać będą sięgnięcia do fi lo-
zofi i. Staną się miejscami zaprojektowanymi z myślą o zaspokajaniu potrzeb 
tej niezwykłej elity Państwa Środka, która będzie chciała w nich dojrzewać 
ku mądrości, mądrości, która spaja w jedną harmonijną całość życie czło-
wieka – jego zabieganie i bezczynność, jego odpowiedzialność i beztroskę. 
Te ogrody rzeczywiście wytwarzają przedziwną aurę fi lozofi i i sztuki.

Pierwsze krajobrazy na tacy (penjing 盆景) miały być komponowane 
już w czasach dynastii Han, ale udokumentowane wzmianki pochodzą z sa-
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mych początków epoki Tang. Najstarszym znanym dziś przedstawieniem 
kompozycji penjing jest fresk znaleziony w grobowcu księcia Zhang Huai, 
odkryty nieopodal miejscowości Qianling w dzisiejszej prowincji Shanxi. 
Malowidło przedstawia kobietę trzymającą w dłoniach tacę z „krajobrazem” 
artystycznie ułożonym z kamieni i kwitnących roślin. Wang Wei, o któ-
rym wspominaliśmy już wcześniej jako o twórcy monochromatycznego 
malarstwa krajobrazowego, był też znany i ceniony za swoje kompozycje 
z orchidei i kamieni, które układał w żółtych, płytkich pojemnikach. In-
nym przedstawieniem dokumentującym dokonania tangowskich artystów 
w tej dziedzinie jest zwój namalowany przez Yan Libena, na którym widać 
postacie taoistycznych pustelników niosących skalno-roślinne kompozycje, 
w tym skałę o bardzo charakterystycznym groteskowym kształcie. Podobne 
„rzeźby” będą często zdobiły ogrody uczonych. Przekonanie o ich wartości 
musiało towarzyszyć chińskim urzędnikom cesarskim znacznie wcześniej, 
skoro penjing nadawały się do tego, by były podarunkiem w ofi cjalnej po-
litycznej misji. W japońskich kronikach zachowała się wzmianka o tego 
rodzaju kompozycjach podarowanych cesarzowej Suiko, która panowała 
w latach 592–628. Cesarzową zachwyciły owe kamienne pejzaże na tacy 
do tego stopnia, iż zostało to odnotowane w cesarskiej kronice7.

Gwałtowny rozwój tej sztuki nastąpił w czasach dynastii Song (960–
–1279), wraz z charakteryzującym ten okres rozkwitem i upowszechnia-
niem się i sztuki, i krytyki. Powstawały wspaniałe dzieła i towarzyszyła 
temu pogłębiająca się świadomość celów, technik i ideałów estetycznych. 
Pośród ówczesnych znakomitych artystów było wielu, którzy osiągali mi-
strzostwo na polu różnych sztuk. Do takich wszechstronnych artystów 
należeli znakomici i uznani twórcy jak Mi Fu (1051–1107) i Su Dongo 
(1036–1101), którzy też byli bohaterami mnóstwa anegdot prezentujących 
ich niejednokrotnie niezwykle ekscentryczny, artystycznie naznaczony 
sposób bycia. W następnych dwóch dynastiach Yuan (1279–1368) i Ming 
(1368–1644), aż po czasy ostatniej dynastii Qing (1644–1911) sztuka ta 
rozwijała się wzbogacana w powstające nowe style. 

Penjing były i wciąż są uprawiane w trzech podstawowych stylach: 
–  kompozycje składające się z samych drzew, zwane shumu penjing 

(树木盆景),
–  kompozycje górskich krajobrazów, zwane shanshui penjing (山水盆
景),

–  kompozycje krajobrazów morskich i nadwodnych, zwane shuihan 
penjing (水旱盆景).

7 Vincent T. Covello, Yoji Yoshimura, Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu, 
tłum. Joanna Wolska-Lenarczyk, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, s. 13.
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Wszystkie one mają wiele sklasyfi kowanych odmian stylu. Klasyfi kacja 
ta dotyczy samych elementów kompozycyjnych, jak i charakterystycznych 
cech osobistych stylów artystów, którzy je wprowadzili. Ta druga klasy-
fi kacja przypomina naszą klasyfi kację artystów tworzących w „manierze 
Moneta” czy w „manierze błękitnej Picassa”. Wśród stylów klasyfi kowa-
nych ze względu na „elementy kompozycyjne” dla przykładu mamy style 
„jedno, dwa, trzy drzewa” oraz „styl leśny” (kompozycja z wielu drzew, 
przywołująca klimaty i nastrój np. młodego lasku na skraju wielkiego 
kompleksu). Do najpopularniejszych kompozycji z jednym drzewem nale-
żą style: wysokiego klifu (pojedyncze drzewo przewieszające się nad…), 
dzikiego wina (malowniczo poskręcane wokół siebie pędy pnącza, często 
w formie parasola). Style nadwodne to: brzeg rzeki, wyspa, strumyk lub ich 
kombinacje. W stylach krajobrazowych „górskich” jest: pojedynczy szczyt, 
samotna góra, formacje górskie, kanion i przełęcz, szeroka panorama górska 
lub ich kombinacje8.

Wino i herbata, czyli spożywanie tzw. szlachetnych trunków, stało się 
kolejną formą, która w środowisku uczonych konfucjańskich podlegała 
artystycznej aranżacji i tworzyła wysmakowaną stylistycznie przestrzeń 
sztuki. Chińczycy odkrycie niezwykłych właściwości herbaty przypisują 
Boskiemu Rolnikowi (Shennong), jednemu z mitycznych twórców cywili-
zacji, który dziki niej miał się odtruwać, gdy testował na sobie właściwości 
różnych ziół, aby móc podarować ludziom te, które leczą. Inne przekazy 
mówią, że herbata przybyła dopiero wraz z buddyjskimi mnichami, z Indii. 
Niezależnie od tego, który z tych dwóch poglądów bliższy jest prawdy, na 
początku była traktowana przez ludzi jak ziołowy napój leczniczy. Kultura 
herbaciana rozwinęła się znacznie później, bo dopiero w epoce dynastii 
Tang. Pojawiła się zarówno jako motyw w poezji i malarstwie, jak i jako 
zwyczaj delektowania się smakiem herbaty – w towarzystwie lub samotnie 
– uznany przez tangowskich artystów za niezwykle wartościowy ze wzglę-
du na jej właściwości rozjaśniania myśli, odpędzania niepokojów i uciszania 
namiętności. W tak sprzyjającej atmosferze oczywiście nie trzeba było dłu-
go czekać na powstanie kolejnej księgi klasycznej w cywilizacji chińskiej. 
Lu Yu (733–804) spisał Księgę herbaty (Chajing 茶经). Znalazło się w niej 
to, co przekształcało picie ziołowej napoju leczniczego w sztukę, a więc opis 
tradycji, formy i znaczenia, czy też raczej zastosowań w kulturze uczonych 
konfucjańskich. Znajdujemy w niej pierwszy opis form ceremonialnych; od 
szeregu czynności przygotowujących miejsce, akcesoria i ludzi, poprzez 
techniki parzenia, aż po sposoby delektowania się napojem, które razem 

8 Zhao Qingquan, Penjing: Worlds of Wonderment, tłum. Karin Albert, Venus Communi-
cations Llc, Ateny 1998, s.38–42.
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tworzyły artystyczny klimat tej sztuki. Księga i sztuka po raz kolejny 
w historii kultury chińskiej pojawiły się równocześnie. Co ze zwyczajnej 
czynności dnia codziennego czyniło wyjątkowe zdarzenie artystyczne? 
Zaglądnijmy do opracowania współczesnego badacza, Luo Zhongfenga:

Tradycyjni literaci utrzymywali, iż herbatę należy pić w czasie wolnym od obo-
wiązków i codziennej rutyny. By móc się w pełni delektować czystym i sto-
nowano-wytwornym charakterem herbaty, jej liście winny być wyśmienitego 
gatunku, z najlepszych, jakie niebo i ziemia obdarzyły swą troską, lub z najnow-
szych zbiorów, oddychających jeszcze świeżością natury, z własnych upraw go-
spodarza. By wydobyć z herbaty jej charakter, należało użyć wody deszczowej, 
wody uzbieranej po stopieniu śniegu czy lodu, lub uzbieranej z rosy, a nawet 
wydobywanej z pędów bambusa; w ten sposób, przez kojarzenie z jej wytwor-
nym przeznaczeniem, woda do herbaty nabrała znaczenia symbolicznego (Bu 
Ding Wenren qingqu de zhihui – Wiedza uczuciowa literatów, Guoji cun wenku 
Taipei 1993, s. 159–164). W czasach, gdy spożycie herbaty w postaci wywaru 
uzyskanego z zalania liści wodą nie było jeszcze powszechne, literaci przywią-
zywali wielką wagę do czasu potrzebnego do uzyskania właściwej temperatury 
w czasie gotowania herbaty. Delektowali się widokiem bąbelków powietrza po-
wstających na powierzchni wody gotowanej na otwartym ogniu z gałęzi sosny, 
o wyglądzie podobnym do oczu kraba czy rybich oczu, oraz dźwiękiem po-
dobnym do powiewów wiatru wśród sosen, wydawanym przez wrzącą wodę; 
następnie podziwiali wygląd wody i kolor wywaru, podczas gdy opadające 
drobinki herbaty kłębiły się na powierzchni (Xu Xianyao red., Zhongguo gudai 
chi cha shi – Historia spożycia herbaty w starożytnych Chinach, Boyuan Taipei 
1991, s. 16). Poświęcając całą uwagę procesowi przyrządzania herbaty, któremu 
nadawali formę sztuki, literaci przekształcili go w zajęcie pozwalające zapo-
mnieć o sprawach doczesnych. Jeśli chodzi o instrumenty do przyrządzania 
herbaty, cenili oni w nich nade wszystko piękno prostoty, zgodnie z zasadami 
wytwornego delektowania się herbatą. Zachwycanie się przyrządami do herba-
ty przekształciło się nawet w estetyczne zajęcie niezależne od picia herbaty (Bu 
Ding, op.cit., s. 168–171). Ponadto, skoro herbata była napojem tak wytwornym, 
nie wypadało, by miejsce przeznaczone do delektowania się nią skażone było 
choć odrobiną bezguścia. Jeśli ceremonia herbaty odbywała się na zewnątrz, to 
należało wybrać miejsce z ładnymi widokami, radujące oko i serce; jeśli w spe-
cjalnym pomieszczeniu, to musiało się ono znajdować w ustronnym zakątku, 
a wnętrze, by mogło stanowić tło dla nastroju ceremonii herbaty, miało być 
wzorem eleganckiej prostoty (Hou Naihui Shijing yu youming – Tangdai wenren 
de yuanlin shenghuo – Poetyckie uczucia i ustronna sceneria – życie w ogro-
dach literatów dynastii Tang, Donga Taipei 1991, s. 335–336; Zhu Zizhen, Shen 
Han Zhongguo cha jiu wenhua shi – Historia kultury herbaty i trunków w Chi-
nach, Wenjian Taipei 1995, s. 120)9.

Przez następne pokolenia ta forma sztuki będzie twórczo ożywiana 
w doświadczeniu kolejnych ru, którzy tym razem stawali się „specjalista-

9 Luo Zhonfeng, Ukształtowanie się estetyzującego stylu życia, tłum. Adina Zemanek 
[w:] Estetyka chińska…, s. 29.
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mi od herbaty” – od herbaty i od wina. Artystyczne picie wina być może 
zabrzmi w naszych uszach jak dość ekscentryczna propozycja, choć i my, 
Europejczycy, mamy przecież bogatą tradycję tego rodzaju kultury. Chiń-
scy twórcy sztuki picia wina dokładali wszelkich starań, by oryginalność 
ich zachowania zaskakiwała czymś, co sami określali mianem działania 
naturalnego, spontanicznego bądź samego z siebie, czyli ziran (自然). Arty-
styczny szlif czy też wymiar spotkaniom przy winie nadali przedstawiciele 
konfucjańskich elit z okresu, który nastał po upadku Hanów w 221 roku. 
Tak zwany okres Sześciu Dynastii (222–589) był czasem panowania obcych 
„barbarzyńskich” władców, okresem zamętu politycznego, obejmującego 
wszystkie ośrodki cywilizacji chińskiej. Okres ten jednak z perspektywy 
późniejszych dziejów okazał się tym, w którym przygotowane zostały wa-
runki pod wielki rozkwit kultury. I w takich właśnie czasach w środowisku 
konfucjańskim pojawili się ekscentrycy i pokazali, że sztuka może wyrazić 
się w medium tak niezwykłym, jak zachowanie się ludzi kreujących arty-
styczną sytuację przenikniętą duchem fengliu (风流). 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku spotkań przy herbacie, 
artyści określili warunki i zasady, dzięki którym zwykłe picie wina prze-
kształcało się w zdarzenie artystyczne: 

Literaci przywiązywali dużą wagę do tworzenia pięknej atmosfery w czasie picia 
wina. Ważne było miejsce picia wina, które miało być położone w wytwornym oto-
czeniu naturalnego krajobrazu lub prywatnego ogrodu; szczególnie odpowiednie 
wydawało się picie wśród kwiatów, przy blasku księżyca. Ważna była też stosow-
na chwila, czyli najprzyjemniejsze chwile w ciągu dnia; za najbardziej pożądane 
uważano te chwile, gdy serca przepełniała radość i poezja. Jeśli nie oddawano 
się przyjemnemu zajęciu spożywania trunków w nieskrępowanej samotności, za 
kompanów od kieliszka wybierano mężów, z którymi słowa były już zbędne, przed 
którymi można było otworzyć serce i wraz z nimi przeżywać uczucia szczere 
i niewyszukane. Prawidła picia zaś obejmowały gry w fanty w czasie picia, które 
miały przejawiać pomysłowy wdzięk przy braku rygoru. Wreszcie literacki styl 
w piciu odnosił się do popisów erudycji wzmagających uniesienie wśród pijących. 
Tylko współdziałanie wszystkich tych czynników (ludzie, czas, miejsce i sposoby 
wzmagania nastroju) mogło zapewnić, iż spożywanie wyśmienitych trunków sta-
wało się wyrafi nowanym zajęciem godnym wyniosłego stylu życia10.

Inny ciekawy nurt tej sztuki, wyrosły z fi lozofi i sztuki uczonych kon-
fucjańskich, stworzą malarze blisko związani z chanem. Około XII wieku 
w artystycznym świecie uczonych zaczęli pojawiać się dziwni, odmienni 
od tego, co działo się wokół nich, malarze, którzy w większym lub mniej-
szym stopniu wiedli życie mnichów buddyjskich. Wprawdzie stylistyka 
kręgu tuszowego malarstwa chan wywodziła się wprost z głównego nurtu 

10 Ibidem, s. 31.
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twórczości uczonych, lecz rozwijając się, stawała się z czasem jedną z prak-
tyk zalecanych przez opatów religijnych szkół medytacyjnej południowej 
odmiany buddyzmu chińskiego. Ten rodzaj działalności artystycznej znaj-
dzie swoje znakomite rozwinięcie zarówno doktrynalne, jak i artystyczne 
w Japonii. Poza nurtem malarstwa o tematyce buddyjskiej realizowanego 
przez buddystów, powstają też kompozycje w stylistyce malarstwa uczo-
nych (wenrenhua 文人画), i to właśnie one z czasem nabierają charakteru 
duchowych praktyk religijnych, które już w Japonii zyskały miano zenga, 
czyli malarstwa zen. 

Ale przenikanie się idei sztuk konfucjańskich z fi lozofi ą daoistyczną 
i naukami mistrzów buddyjskich zachodziło nieomal od zarania istnienia 
sztuki potrójnej kompozycji. Pisaliśmy o buddyjskich studiach Wang Weia. 
Taka syntetyzująca postawa, jaką prezentował sobą ten twórca, była nie-
zwykle charakterystyczna. Dlatego z trudem, choć w jakimś sensie jednak 
w wyraźnie rozpoznawalny sposób, możemy wyabstrahować z ogólnego 
nurtu kultury konfucjańskiej sztukę owych malarzy mglistych pejzaży. 
Oni sami mieli w pełni świadomość swej odmienności. Zhao Mengfu 
(1254–1322) na jednym ze swoich obrazów zatytułowanym „Dwie sosny 
i rozległa płaszczyzna” wykaligrafował następującą uwagę: „Rozglądając 
się wśród współczesnych malarzy, mogę powiedzieć o swojej pracy, że jest 
trochę inna”11.

Pozostawiając ze zrozumiałych względów na inną okazję przedstawienie 
pełnej panoramy historycznej początków buddyjskiego malarstwa medyta-
cyjnego, zwróćmy uwagę jedynie na parę charakterystycznych okoliczności, 
w jakich ten rodzaj działalności artystycznej przebiegał w czasach dynastii 
Tang i Song12. W nurcie ofi cjalnej kultury konfucjańskiej była wtedy konty-
nuowana i rozwijana sztuka traktowana jako użyteczne narzędzie (yongqi 
用器) pozwalające ćwiczącym się w nich ludziom dorastać do pełni. Ce-
remonie, klasyczna poezja i muzyka, fi lozofi czne eseje i towarzyszące im 
studia humanistyczne łączyły w jedną całość nauki konfucjańskiej (xue 学) 
„drogę pędzla” z „drogą ksiąg”, karierę polityczną z dojrzałością intelek-
tualną i duchowym rozwojem. Szczególnie podkreślano tutaj edukacyjny, 
a konkretniej performatywny walor sztuki. 

Obok sztuk „użytecznych”, jak przedstawialiśmy to we wcześniejszych 
rozdziałach, powstawała też sztuka będąca wynikiem, czy raczej zapi-

11 Przemysław Trzeciak, Idea i tusz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 66.
12 W tej części pracy odwołuję się do referatu pod tytułem Pustka jako kategoria estetycz-

na. W kręgu tuszowego malarstwa buddyzmu chan, wygłoszonego przeze mnie na konferencji 
prezentującej polskie badania nad buddyzmem, która odbyła się w Krakowie w dniach 25–26 
kwietnia 2003 roku w Centrum Kultury i Techniki Japońskiej „Manggha”, który został opubli-
kowany w: Buddyzm, red. Jan Drabina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2004.
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sem „bezużytecznie spędzonych chwil”. Taki sposób uprawiania sztuki 
był traktowany jako rodzaj daoistycznego ćwiczenia się w zapomnieniu 
(wang 忘) i oddaleniu. Jak to zostało już szerzej omówione w poprzednich 
rozdziałach, podkreślano jego medytacyjny charakter, umożliwiający 
w trakcie ćwiczeń oczyszczanie się umysłu, rozpraszanie osobowego „ja”, 
aż po zjednoczenie się ćwiczącego / tworzącego artysty z dao. Taki sposób 
uprawiania sztuki miał kierować na szlaki beztroskich wędrówek (xiaoyao 
you) po niekończących się, niemożliwych do wyczerpania krajobrazach 
przemian (yi 易). 

W I wieku n.e. do Chin z Indii zaczyna przenikać nauka i sztuka buddyj-
ska13, która z jednej strony nawiązuje do wypracowanej, ofi cjalnej stylistyki 
akademickiej, w której zmienia się jedynie tematyka z konfucjańskiej na 
buddyjską, ale walor obrazu jako użytecznego narzędzia w edukacji spo-
łecznej pozostaje i jest świadomie wykorzystywany w tak zwanych naukach 
„dwóch prawd” jako ilustracja treści pierwszego poziomu nauk buddyjskich 
mistrzów. Z drugiej jednak strony w sposób naturalny buddyjscy mnisi 
odkrywają „bezużyteczną sztukę” uczonych konfucjańskich jako zadzi-
wiająco zbieżną z naukami drugiego poziomu prawdy buddyjskiej. Wraz 
z tym odkryciem buddyzm, który przez chińskie elity intelektualne od po-
czątku był postrzegany jako fi lozofi a odejścia i medytacji, zaczął znacząco 
wzmacniać ów nurt bezużytecznych działań artystycznych, wzbogacając 
go w nowe treści, obrazy i formy uprawiania. Ostatecznie fi lozofi a sztuki 
wynaleziona i rozwijana przez konfucjańskich uczonych amatorów okazała 
się tym, co przemieniło pochodzącą z Indii sztukę buddyjską w praktykę, 
którą szczególnie polubili mnisi związani z klasztorami chanu. Odrzucając 
pożytki płynące ze studiowania sutr i poddawania się regułom klasztornej 
dyscypliny, kolejni mistrzowie chanu odkryli przydatność metod, które 
były mocno zakorzenione w fi lozofi i neotaoistycznej i romantycznym ruchu 
Czystych Rozmów. Znakomity historyk fi lozofi i chińskiej, Wing-Tsit Chan, 
zwraca uwagę, że to w tym czasie w Chinach pojawiły się trzy tak charak-
terystyczne dla szkół medytacyjnych nowe techniki proponowane adeptom 
chanu przez ich nauczycieli, a mianowicie: podróż, nagłe uderzenie kijem 
i technika koanów14. Sądzę, że podobnie należy potraktować malarstwo 
tuszowe uprawiane w klasztorach chan i później już w Japonii. 

W środowisku związanym z tak rozumianą buddyjską sztuką tworzyło 
wielu artystów. Chcąc zilustrować artystyczne rozwiązania i estetykę tej 

13 Po raz pierwszy pisałam o tym w: Pustka jako kategoria estetyczna. W kręgu tuszowego 
malarstwa buddyzmu Chin [w:] Studia Religiologica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2004, s. 85–93.

14 Wing-Tsit Chan, Transformation of Buddism in China, „Philosophy East and West”, 
1958, tom 3–4, s. 107–116.
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formy kultury artystycznej, przyjrzymy się pracom Muqi i grupie okre-
ślanej mianem Czterech Czcigodnych Mnichów. Muqi uznawany jest nie 
tylko za najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa chan, ale również 
jest tym artystą, którego prace, takie jak na przykład obraz zatytułowany 
„Sześć persymonów”, były tak nieporównywalne z czymkolwiek innym 
stworzonym w tej konwencji, że inspirując następne pokolenia, aż po cza-
sy współczesne, stanowiły zarazem klasę same dla siebie i niedościgły 
wzór „milczącego nauczania”. Muqi (ok. 1210–ok. 1260) prawdopodobnie 
był opatem w klasztorze Liutong położonym nad Jeziorem Zachodnim 
w Hangzhou. 

Natomiast na przełomie wieku XVII i XVIII żyli i tworzyli tzw. Czterej 
Czcigodni Mnisi, a mianowicie: Hongren (Jiang Fang; 1610–1663), Shixi 
(Kun Can; ok. 1612–1693), Bada Shanren (Zhu Da; ok. 1626–ok. 1705), Shi 
Tao (Daji; 1641–ok. 1720). Pochodzili oni ze znakomitych rodów szlachec-
kich związanych z cesarską dynastią Mingów; Bada Shanren i Shi Tao byli 
wprost potomkami bocznej linii Mingów. Wszyscy zatem odebrali znako-
mite wykształcenie konfucjańskie, ponieważ dojrzewali i wychowywali 
się w środowisku wenren. Gdy w połowie XVII wieku panowanie Mingów 
załamało się i Mandżurowie podbili Chiny, artyści ci wybrali schronienie 
w klasztorach i większość swego dojrzałego życia spędzili jako legendarnie 
wręcz ekscentryczni, skrajnie ubodzy i pozbawieni potrzeb materialnych 
mnisi.

Ale oprócz zwyczajowej w środowisku klasztornym włóczęgi i żebra-
nia mnisi uprawiali także poezję i malarstwo. Szczególnie różnorodną 
działalność prowadził Shi Tao, który żyjąc życiem wędrownego mnicha, 
malował, pisał poezje i traktaty o sztuce (słynny esej o malarstwie Huay-
ulun). Zasłynął również jako znakomity projektant ogrodów. W Yangzhou 
(prowincja Jiangsu) można pospacerować ścieżkami jednego z nich. Jest 
to Ge yuan – ogród czterech pór roku. Tym projektem Shi Tao ustanowił 
modelowy, niedościgły wzór kontemplacyjnego ogrodu kamiennego kraj-
obrazu górskiego. 

Zarówno Muqi, jak i Czterej Czcigodni Mnisi ideowe założenia swej 
sztuki czerpali, odnosząc się głównie do dwu nurtów fi lozofi cznej my-
śli Chin – do daoizmu i buddyzmu – a także w daoistycznych traktatach 
Laoziego i Zhuangziego oraz w przetłumaczonych na język chiński bud-
dyjskich sutrach. W praktykach daoistycznych mistrzów i buddyjskich 
mnichów szukali i znajdowali obrazy i metafory, które inspirowały ich 
działania na polu artystycznym. Malarze ci próbowali, „podążając drogą 
dao”, zmierzać w kierunku pustki i stawać na skraju tego, co, mówiąc ję-
zykiem daoistycznym, jest zróżnicowane i niezróżnicowane, lub w języku 
buddyjskim – przejawione i nieprzejawione. 
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Gdybyśmy pokusili się w tym miejscu o próbę podsumowania i zna-
lezienia cech, które wyróżniają technikę sztuk „drogi pędzla”, takich jak 
kaligrafi a czy shanshuihua, czyli potrójna kompozycja kaligrafi a / obraz / 
poezja, spośród innych technik buddyjskich, to należałoby zaakcentować 
następujące nowatorskie pomysły i interpretacje.

Po pierwsze, sztuka „drogi pędzla” pojmowana była na sposób da-
oistyczny, to znaczy pierwotna buddyjska relacja podmiotowo-przedmio-
towa związana z koncepcją świadomości (naskr. vijniana, chiń. shi) i jej 
przedmiotów wraz z koncepcją dharm (chiń. fa) i ich uwarunkowanego 
charakteru w strumieniu samsary tracą na znaczeniu w stosunku do chiń-
skiej koncepcji różnicowania się świata w procesie nazywania (youming) 
i kluczowej roli pojęcia umysłu (xin). Stąd straciło na znaczeniu przede 
wszystkim indyjskie rozumienie pustki rzeczywistości jako odpowiednio: 
bezprzedmiotowość (po uchyleniu w doświadczeniu medytacyjnym rela-
cji podmiot–przedmiot) i nieuwarunkowanie (po ustaniu działania złoża 
karmicznego). A ugruntowuje się nowe rozumienia w kategoriach tego, co 
niezróżnicowane (wuming). Zatem bezprzedmiotowość. 

Po drugie, pojawia się zupełnie nowy, nieznany w tradycji indyjskiej 
przedmiot koncentracji. Jest nim przedmiot estetyczny, to znaczy taki, który 
został wykreowany w ramach określonej koncepcji artystycznej (yi jing) 
i obrazu (xiang) – wizji artysty. Takim przedmiotem artystycznym może 
być Bodhidharma czy szósty patriarcha Huineng, którzy często pojawiają 
się jako tematy tuszowego malarstwa buddyjskiego. Ale równie często 
będzie nim przyroda – bambus, skała, gałązka z kwiatami śliwy, ptak na 
gałęzi, karaluch w trawie, miotła do zamiatania. Może nim być krajobraz. 
Shi Tao w jednym ze swoich esejów pisał tak:

Krajobraz ( jing) wymusza na mnie, bym się za nim opowiedział. Zrodziłem się 
z niego, a on zrodził się ze mnie. Będę się napawał tymi wszystkimi wspania-
łymi pejzażami – na całym świecie (…). I wtedy zacznę malować. Krajobraz 
i ja spotkamy się – ja w nim, on we mnie. I w rezultacie tego powstanie obraz 
(xiang). Dlatego malarstwo krajobrazowe, ostatecznie rzecz biorąc, jest dla mej 
duszy, jak szukanie i odnajdowanie śladów15.

Kiedy krajobraz, karaluch, kropla deszczu w „pawilonie słuchania od-
głosów padającego deszczu” czy ogród stają się przedmiotem artystycznym? 
Gdy stają się wyrazem koncepcji artystycznej. Tak o tym pisze współczesny 
estetyk, Chen Wangheng: 

Jedność uczuć (qing) i krajobrazu ( jing), która charakteryzuje naturę poezji 
i malarstwa krajobrazowego, kieruje nas ku kategorii, która w chińskiej koncep-

15 Cytat za: Gene Blocker, Liyuan Zhu, Contemporary Chinese Aesthetics, Peter Lang 
Publishing, New York 1995, s. 331.
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cji piękna w sztuce stawiana jest najwyżej, mianowicie ku yi jing, ku postawie 
artystycznej, którą rodzi integracja uczuć i krajobrazu. Estetyczna koncepcja yi 
jing jest unikalna i charakterystyczna tylko dla Chin; jej podstawą jest jedność 
uczuć i scenerii, która jest czymś więcej niż sumą dwóch składników, ponieważ 
zakłada wzajemną transformację jednego w drugie. (…) W ten sposób słowa-
-obrazy o uczuciach są de facto słowami-obrazami o pejzażu, i vice versa. Są 
raczej jak księżyc [odbijający się] w wodzie czy obraz w zwierciadle. Arty-
styczny czar wychodzi daleko poza przyjemność, a oświecenie, które może się 
za sprawą obrazu ujawnić, wręcz przemienia. I czyni nas zdolnymi do tego, by 
widzieć „obraz poza obrazem, pejzaż poza pejzażem”16.

Jeśliby potraktować malarstwo tuszowe powstające w klasztorach chan 
w zgodzie z tym, jak rzecz widzieli sami twórcy, jako praktykę drogi wy-
zwolenia, to byłaby to metoda skierowana do ludzi, którzy wzrastając w cy-
wilizacji chińskiej, mają poczucie bycia uczestnikami świata różnicowanego 
przez nazwy (ming) i znaki (zhi). Stąd koncentracja ogniskowana jest na 
przedmiocie estetycznym, który w tej kulturze odniesiony jest nie tylko do 
koncepcji artystycznej, jaka, jak pisał Li Keran, „(…) jest duszą malarstwa 
krajobrazowego”, lecz równocześnie jest traktowany jak znak. Działanie 
człowieka, jego uczestnictwo w kosmicznej całości, jak mówi się w Księdze 
przemian, jest echem, które wzbudzone zostało w umyśle poprzez uczucia, 
jako pobudzenie płynące stale ze świata zróżnicowanego nazwami, kulturą. 
Jak już to wcześniej podkreślaliśmy, właśnie w tym pragmatycznym, a nie 
semantycznym sensie w fi lozofi i chińskiej mówi się o znaku i jego rozu-
mieniu. I oto w tym kontekście mistrzowie chanu mówią o znakach bez 
zastosowania, bez znaczenia, nieokreślonych „znakach bez echa”.

Tuszowe malarstwo uprawiane przez mnichów ma być tworzeniem 
takich znaków bez echa, które dlatego mogą być traktowane jak „bezpo-
średnie wskazanie” (zhizhi): 

Wskaż wprost na umysł (zhizhi renxin 直指 人心);
Zobacz swoją naturę Buddy ( jianxing chengfo 见性 成佛).

Znak zhi 指 oznacza właśnie znak – palec wskazujący na… Malarstwo 
krajobrazowe w tradycji chanu jest takim właśnie znakiem. Poszukiwanie 
znaczenia tego znaku – dlatego, że w praktyce chanu jest on przedmiotem 
estetycznym – w tradycji i kulturze literackiej i artystycznej w Chinach ma 
pewną bardzo ciekawą właściwość. Na wiele sposobów, za pomocą wielu 
środków raczej zakrywa niż odkrywa to, co jest przedmiotem artystycznego 
zainteresowania. Zabiegi artystyczne podejmowane przez artystę powodują, 
że zmierza się do celu, ale stale klucząc, jak gdyby bocznymi drogami, krą-
żąc, już prawie dochodząc, i wtedy następuje cofnięcie i ponowne krążenie 

16 Ibidem, s. 333–334.
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wokół czegoś, co my na Zachodzie nazwalibyśmy sednem czy istotą rzeczy. 
Problem artystyczny nie tkwi w tym, jak znaleźć prostą drogę do celu, lecz 
jak najdłużej kluczyć; nie jak odkryć, lecz jak pozakrywać wszelkie oczy-
wistości, ponieważ, jak pisze François Jullien, to właśnie owo kluczenie 
ułatwia czy też czyni możliwym dostęp do świata. Dzięki sztuce świat staje 
się dostępny, można weń sukcesywnie wnikać, można z nim nawiązywać 
kontakt. Świat staje się dostępny, choć prowadzą do niego boczne drogi. 
Dla kultury zachodniej rzecz jest paradoksalna, dla kultury chińskiej nie 
ma w tym niczego szczególnego. 

Wydaje się, że ta cecha znaków estetycznych została w malarstwie tu-
szowym uprawianym przez mnichów chanu, w ich poezji, w ich ogrodach 
wykorzystana z powodzeniem jako nowa praktyka medytacyjna. Funkcją 
tych obrazów i z ich inspiracji projektowanych ogrodów jest zahaczenie 
umysłu – w przypadku koanów w sytuacji bez wyjścia, w przypadku sztuki 
krajobrazu w sytuacji odejścia, które jest bezcelowym, nieśpiesznym, swo-
bodnym wędrowaniem, które wycisza umysł. Ale nie tylko – może również 
posłużyć do „przerwania echa”, a zatem do uchylenia relacji nazywania 
(youming), które to uchylenie odsłania najgłębszą podstawę rzeczywisto-
ści: pustkę (kong, wu) niezróżnicowania (wuming) świata, która skądinąd, 
według mistrzów chanu, nigdy nie była skryta, ponieważ według nich 
wszystkie znaki są doskonale transparentne, przejrzyście czyste. Te znaki, 
jak ścieżki ogrodu projektowanego przez mistrza chan, nie prowadzą poza 
siebie, w inny świat, lecz pozwalają przechadzać się po tym świecie i, jak 
mówił Stary Mistrz (Laozi), odkrywać, że nie daje się on wyczerpać. W Ge 
yuan, ogrodzie zaprojektowanym przez Shi Tao, mamy wiele przykładów 
zastosowania tej techniki. 

Dokąd zatem prowadzą wykształconego wędrowca (wenren) praktyku-
jącego chan ogrodowe ścieżki? One nigdzie go nie prowadzą. Tak o tym 
pisze François Jullien: 

Ów ogród donikąd nie prowadzi, jego ścieżki zawsze kończą się na sobie sa-
mych. Żadna perspektywa nie dominuje nad innymi ani nie jest faworyzo-
wana, lecz za każdym zakrętem pejzaż ponownie się odnawia. Można zatem 
o chińskim ogrodzie powiedzieć to, co powiedziało się o tekście literackim. 
Na podobieństwo krętej marszruty sensu, spacer jest rozwijaniem się, działa 
poprzez stopniowe nasycanie nas pejzażem (uwalniając jednocześnie od świata 
zewnętrznego) i jako taki nie ma celu. Spacer ten to ciągłe dojście (do harmo-
nii, „natury”, uczucia). Co więcej, arabeski ciągną się w zamkniętej przestrzeni 
w ten sposób, że przechodzień zawsze ma wrażenie możliwości wyboru innej 
trasy: podobnie jak czytelnik, który wie, że inne odczytania są możliwe i nigdy 
nie widzi końca sensu. Czytanie i spacer łączy to samo poczucie tego, czego 
nie można wyczerpać. Dzięki zakrętom marszruty ogród nigdy nie traci uroku 
pod spojrzeniem, można by rzec, że zawsze posiada „resztę” albo „nadwyżkę” 
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pejzażu (tak jak się mówi o nadwyżce dźwięku, poczucia, smaku): każdy z jego 
aspektów odpowiada innym, to, co w każdej chwili w nim widać, robi aluzję do 
tego, czego nie widać; wraz z tekstem dzieli głębię tego, co niejawne17.

I jeszcze jedna cecha tych znaków, która najpełniej ujawnia się w ma-
larstwie tuszowym chanu. Zarówno Muqi, jak i Shi Tao oraz pozostali 
artyści Czcigodnej Czwórki Mnichów malują i kaligrafują po to, by ujaw-
nić niemalowane tło. W tym malarstwie to, co zostało namalowane – np. 
trzy przewiązane razem śliwki i wykaligrafowany wiersz (jak w obrazie 
Shi Tao zatytułowanym Śliwki) – jest jak gdyby rzucone w pustą prze-
strzeń tła. Obraz na współczesnym zachodnim odbiorcy robi wrażenie 
sztuki niezwykle awangardowej, abstrakcyjnej i nowoczesnej. Wrażenie to 
w dużej mierze jest mylne, ponieważ większość koncepcji artystycznych 
przełomu estetycznego XIX i XX wieku na Zachodzie nie dałaby się pogo-
dzić z zamierzeniami chińskiego twórcy. Dla Shi Tao ważna była prostota 
kompozycji i napięcie, jakie bierze się z przeciwstawnych biegunów tego, 
co widoczne, i tego, co niewidoczne; pustki tła i konkretności przedmiotu, 
ze względu na który to przedmiot tło zaistniało, prowadząc przez napię-
cie ewokowane między tym, co jest, a tym, czego nie ma; między bytem 
a niebytem staje się znakiem pustki, bezpośrednim wskazaniem, owym 
palcem wskazującym na… 

Ten krótki przegląd idei i form, w które z czasem obrosła sztuka uczo-
nych konfucjańskich, zakończmy w tym miejscu. Jest to miejsce bardzo od-
ległe od pierwotnych intuicji Konfucjusza i zarazem bardzo z nimi zbieżne. 
Odległe tak bardzo, jak człowiek dojrzały różni się od dziecka, którym był 
na początku swej podróży przez życie. Oba – dzieciństwo i dorosłość – tak 
bliskie są sercu człowieka dzięki łączącej je historii samoprzemiany, jaką 
znaczą. Dzieciństwo i dojrzałość – początek i koniec, który jest źródłem 
nowego otwarcia: 

Działanie Nieba i Ziemi to otwieranie i zamykanie – te dwa pojęcia wyczerpu-
ją wszystko. Od czasów pierwszych władców i ich ministrów, którzy rządzili 
światem, poprzez każdy oddech każdej chwili, nie było nigdy nic innego poza 
otwieraniem i zamykaniem. Kto umie tego doświadczyć samemu, z tym można 
prawić o zasadach doprowadzania kompozycji do końca18.

17 François Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu…, s. 240.
18 Shen Zongqian, Łódź Gorczycy o nauce malarstwa, tłum. Marcin Jacoby [w:] Estetyka 

chińska…, s. 219. 
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