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U ywany w j zykach zachodnich termin taoizm (w niektórych publikacjach, 
g ównie angielskoj zycznych, coraz cz ciej zast powany przez daoism w na-
wi zaniu do transkrypcji pinyin), jest by  mo e równie szeroki jak konfucjanizm, 
a w ka dym razie obejmuje wiele zjawisk o charakterze nie ca kiem jednorod-
nym. Po pierwsze, termin ten odnosi si  do tego, co na Zachodzie nazywa si  cza-
sem taoizmem  lozo cznym (daojia), którego cis ym j drem jest grupa takich 
tekstów jak Laozi (czyli Daodejing, Ksi ga Drogi i Cnoty), Zhuangzi i Liezi oraz 
ich  lozo cznych komentarzy. Po drugie, nazwa taoizm odnosi si  te  do taoizmu 
religijnego (daojiao), czyli bardzo zró nicowanego i z o onego zespo u wierze  
i praktyk, ró ni cych si  charakterem i podlegaj cych historycznie wielu znacz -
cym zmianom.

Granica mi dzy tymi dwoma jest oczywi cie stosunkowo p ynna. To w a nie 
podstawowe poj cia wywodz ce si  od taoizmu  lozo cznego (Dao, Wuwei � Nie-
dzia anie, Wu � Niebyt, Ziran � Spontaniczno , Samoistno , Zhenren � Cz owiek 
Prawdziwy itd.) stanowi y podstaw  nauczania religijnego (chocia  by y cz sto in-
terpretowane inaczej ni  w komentarzach zaliczanych do  lozo cznych). To w a nie 
ubóstwiony Laozi by  w po owie II w. n.e. ród em pierwszych religijnych objawie  
wprowadzaj cych nowych bogów, now  liturgi  i now  relacj  mi dzy cz owie-



kiem a Absolutem. Taoizm religijny wcieli  do swego kanonu teksty  lozo czne, 
a w niektórych okresach i �szko ach� Daodejing (Laozi) stanowi  tekst centralny.

Pami ta  jednak nale y, e poza tekstami taoizmu  lozo cznego taoizm reli-
gijny dysponuje tak e olbrzymim korpusem tekstów bardzo ró ni cych si  mi -
dzy sob , koncentruj cych si  na ró nych zagadnieniach i czerpi cych z ró nych 
inspiracji (w tym buddyjskiej). W ród tych tekstów, zebranych w tzw. kanon tao-
istyczny (Daozang), znajduj  si  te  te, które przez pewne �szko y� (lub �trady-
cje� czy �linea e�) by y postrzegane jako zapisy objawie  uzyskanych bezpo red-
nio lub po rednio od bogów umieszczanych w hierarchii wy ej ni  Laozi, swoim 
�teologicznym� znaczeniem przewy sza y wi c Daodejing. W tekstach Daozangu 
s  te  te, które przedstawiaj  bardzo liczny (i nieuporz dkowany) panteon bogów 
i �nie miertelnych�, umieszczanych na ró nych szczeblach rozbudowanej hierar-
chii niebia skiej, zamieszkuj cych najwy sze �czyste niebiosa�, gwiazdy i ludz-
kie cia o. Opisuj  tak e cudowne regiony ró nych poziomów niebios i ziemskich 
�rajów w jaskiniach�, a tak e regiony piekielne i smutny los tra aj cych do nich 
grzeszników.

Z tekstami taoizmu religijnego by a zwi zana oczywi cie praktyka, a w a ci-
wie wielo  praktyk ró nych rodzajów: wspólnotowych lub ci le prywatnych, 
dost pnych dla ka dego wiernego lub wymagaj cych udzia u wyspecjalizowane-
go kap ana, nakierowanych na zbawienie indywidualne b d  tak e na zbawienie 
innych. Do praktyk nale a y: recytacja wi tych tekstów, zakl cia, egzorcyzmy, 
wykonanie i pos ugiwanie si  talizmanami, modlitwy i hymny, introspekcja, me-
dytacje, wizualizacje, absorpcja energii s onecznej, gwiezdnej i ksi ycowej oraz 
symboliczne przeniesienie si  w niebia ski/kosmiczny wymiar (rytua  �przej cia 
po gwiazdach Wielkiego Wozu�). Inne praktyki obejmowa y wiczenia oddecho-
we i  zyczne, diety, za ywanie eliksirów ró nego pochodzenia (zio owych lub mi-
neralnych) i alchemi  (czyli produkcj  na drodze reakcji chemicznych eliksirów, 
których g ównymi sk adnikami by y o ów i ró ne zwi zki rt ci, g ównie cynober). 
Szczególn  praktyk  taoizmu by a wreszcie tzw. alchemia wewn trzna (neidan lub 
jindan), pos uguj ca si  j zykiem metafor nawi zuj cych do reakcji alchemicz-
nych, cho  nie wymaga a wcale ani produkcji, ani za ywania eliksirów. Jej celem 
by o przywrócenie �trzech skarbów� sk adaj cych si  na ludzkie istnienie: ducha 
(shen), �tchnienia� (lub �pneumy� qi) i esencji (jing) do stanu jedno ci z wiecz-
nym prapocz tkiem, czyli Dao.

Nie wszystkie te praktyki zawsze uwa ano za jednakowo wa ne i skuteczne; 
w zale no ci od okresu czy �szko y� niektórym przyznawano nadrz dno , inne 
uznawano za pomocnicze, drugorz dne lub wr cz fa szywe. Cz  z nich ma po-
cz tki jeszcze w okresie przedcesarskim (przed III w. p.n.e.) i w tekstach taoizmu 
 lozo cznego znajduj  si  fragmenty, które mo na traktowa  jako aluzje lub przy-



najmniej inspiracje dla nich, nie ulega jednak w tpliwo ci, e powstawa y tak e 
z wielu innych inspiracji. Kilkakrotnie w historii taoizmu religijnego podejmowa-
no próby uporz dkowania olbrzymiej mnogo ci wierze  i praktyk (owocem tych 
prób jest w a nie Daozang), usi owano te  stworzy  jak  wspólnot  organizacyj-
n , która opracowa aby pewien rodzaj ortodoksji i wprowadzi a hierarchi  w ród 
tekstów i wyznawców.

Za Tangów religia taoistyczna osi gn a punkt szczytowy pod wzgl dem orga-
nizacji i znaczenia spo ecznego, ale zaczynaj ce si  od Songów g bokie zmiany 
spo eczne poci gn y taoizm w dwóch przeciwnych kierunkach. Jednym z nich 
by o wch anianie starych i nowych kultów lokalnych, co prowadzi o do rozmywa-
nia granic mi dzy taoizmem a religi  ludow  i do powstawania wielu lokalnych, 
coraz bardziej synkretycznych wersji. Drugim by o coraz silniejsze podporz dko-
wanie pa stwu, które d y o do osadzenia taoizmu w przewidywalnych i atwych 
do kontrolowania koleinach. Jednym ze skutków tej polityki jest do  sztuczny po-
dzia  na dwa wielkie od amy (Szko  Urzeczywistnienia Prawdy Quanzhen i Szko  
Prawid owej Jedno ci Zhengyi) z odr bnymi o rodkami kontroli administracyjnej.

Zainteresowania intelektualne elit pó nego okresu cesarstwa zwi zane by y 
przede wszystkim z �neokonfucjanizmem�, który co prawda czerpie z meta -
zycznych i kosmologicznych dokona  taoizmu, ale uwa a si  przede wszystkim 
za kontynuatora konfucjanizmu; w okresie �modernizacji� (przypadaj cym na ko-
niec XIX i przynajmniej trzy pierwsze dziesi ciolecia XX w.) intelektualne i poli-
tyczne elity chi skie odnosi y si  do tradycyjnych religii z niech ci  i nieufno ci , 
uwa aj c je za przejaw ciemnoty i zabobonu. Wtedy te  utrwali o si  przekonanie 
o ostrej i wyra nej ró nicy mi dzy intelektualnie warto ciowym i �prawdziwym� 
taoizmem  lozo cznym a traktowanym jako jego wypaczenie taoizmem religijnym.

O ile  lozo czna tradycja taoizmu od dziesi cioleci cieszy a si  wielkim za-
interesowaniem i wschodnich, i zachodnich badaczy, o tyle teksty i praktyki tao-
izmu religijnego przez d ugi czas znajdowa y si  na dalekim marginesie nie tylko 
zachodnich, ale te  chi skich bada . Przyczyny tego braku zainteresowania by y 
ró ne, zarówno ideologiczne (nie tylko po stronie chi skiej), jak i bardziej przy-
ziemne, cho by takie jak ograniczony dost p do tekstów czy brak mo liwo ci pro-
wadzenia bada  w Chinach. Nie znaczy to jednak, e takich bada  w ogóle nie 
prowadzono. Do ko ca lat 70. XX w. g ównymi o rodkami studiów nad taoizmem 
religijnym by y Japonia i Francja, a pionierskie prace wielkiego francuskiego si-
nologa Henri Maspero po dzi  dzie  stanowi  pozycje klasyczne w tej dziedzi-
nie. W latach 80. pojawi a si  na Zachodzie grupa uczonych (do najs ynniejszych 
i najbardziej zas u onych nale  m.in. Anna Seidel, Isabelle Robinet, Livia Kohn), 
która podj a badania nad taoizmem religijnym na znacznie szersz  skal . Ich pra-
ce, które same stanowi  ju  dzisiaj pozycje klasyczne, otworzy y tak e drog  no-



wemu pokoleniu badaczy (takich jak Stephen Bokenkamp czy Fabrizio Pregadio, 
by wymieni  tylko najwi ksze nazwiska) i mo na powiedzie , e przyczyni y si  
do powstania wr cz naukowej mody na studia nad taoizmem religijnym, owocu-
j cej coraz wi ksz  liczb  prac o coraz bardziej wyspecjalizowanym charakterze.

Autorka ksi ki Taoizm. Wprowadzenie nale y wi c do najwybitniejszych i naj-
wa niejszych wspó czesnych badaczy taoizmu religijnego. Napisa a m.in. Early 
Chinese Mysticism: Philosophy and Soteriology in the Taoist Tradition (1991), 
The Taoist Experience: An Anthology (1993), God of the Dao: Lord Lao in Histo-
ry and Myth (1999), Daoism and Chinese Culture (2001), Monastic Life in Me-
dieval Daoism (2003), Daoist Mystical Philosophy (2007) i by a redaktork  ency-
klopedycznego Daoism Handbook (2000).

Taoizm. Wprowadzenie pod wzgl dem tre ci jest w a ciwie wyci giem z kilku 
wcze niejszych publikacji autorki. Nie jest to zarzut, poniewa  ksi ka ma cha-
rakter podr cznika, jest wi c nastawiona na syntetyczne i mo liwie najja niejsze 
przedstawienie wiedzy ju  opracowanej. W takich publikacjach najtrudniejszy 
jest zawsze dobór wiadomo ci najwa niejszych i zachowanie równowagi mi dzy 
ogólno ci  a szczegó owo ci  opisu. Pod wzgl dem warto ci dydaktycznej spo-
sób podania tre ci mo na uzna  wr cz za wzorcowy: ka dy rozdzia  rozpoczyna 
si  od krótkiego �abstraktu� i listy kilku najwa niejszych tematów, a ko czy si  
zwi z ym wypunktowaniem zasadniczych wiadomo ci, zestawem �pyta  do dys-
kusji� (umieszczaj cych tre  rozdzia u w szerszym kontek cie studiów religio-
znawczych) oraz list  wybranych lektur.

Jak wi kszo  tego rodzaju publikacji ksi ka ma uk ad chronologiczno-rze-
czowy. W cz ci wprowadzaj cej, zatytu owanej Podwaliny taoizmu, autorka wy-
kazuje, jak g boko taoizm jest osadzony w ca o ci kultury chi skiej: w niektó-
rych praktykach stanowi on kontynuacj  religijno ci chi skiej si gaj cej a  dynastii 
Shang. W ród �podwalin� autorka wymienia tak e Yijing, czyli Ksi g  Przemian, 
powsta  niezale nie od taoizmu, ale stanowi c  jedn  z podstaw taoistycznej ko-
smologii i odgrywaj c  zasadnicz  rol  w alchemii, a przede wszystkim w �alchemii 
wewn trznej�, oraz szko y  lozo czne epoki przedcesarskiej. W ród nich najwi -
cej miejsca po wi ca oczywi cie konfucjanizmowi, argumentuj c m.in.: Nie do , 
e ksi ga Daode jing powsta a w dialogu z my l  konfucja sk , w ca ych swoich 

dziejach taoi ci byli g boko zanurzeni w otaczaj cym ich konfucja skim z ducha 
spo ecze stwie. (�) [W]izja sprawnie dzia aj cego, uregulowanego i harmonij-
nego spo ecze stwa przenika a taoizm od samego pocz tku, czyni c konfucjanizm 
kolejnym istotnym elementem tkwi cym u podstaw tej tradycji.

W a ciwa tre  podzielona jest na cztery cz ci. Cz  pierwsza, Fundamen-
ty, omawia najwa niejsze poj cia i kosmologiczne podstawy religii taoistycznej. 
Rozpoczyna si  od zwartego, ale ob tego w informacje omówienia dwóch pod-



stawowych tekstów taoizmu  lozo cznego Daodejing i Zhuangzi. Dalej opisuje 
przej cie od praktyk zdrowotnych do koncepcji uzyskania nie miertelno ci po-
przez w a ciw  cyrkulacj  qi, a tak e kosmologi  opart  na dwoisto ci yin i yang 
i pi ciu fazach przemiany (wuxing, inaczej Pi  Elementów, Pi  Si  Sprawczych), 
kalendarz chi ski i idea  Najwy szego Pokoju.

Cz  druga, Rozwój, zaczyna si  od omówienia g ównych szkó  taoistycznych 
chi skiego redniowiecza (do ko ca Tangów), takich jak Niebia scy Mistrzowie, 
Najwy sza Czysto  (Shangqing), Magiczny Klejnot (Lingbao). Dalej koncentru-
je si  ju  na wybranych cechach i elementach ycia religijnego, takich jak: �etyka 
i wspólnota� (w tym struktury milenarystyczne, ko a adeptów samodoskonalenia, 
organizacje wieckie), �powstanie wiata i panteon� (w tym zakl cia, diagramy 
i talizmany; nieba i piek a), a wreszcie �praktyki religijne� (oddychanie i seks, me-
dytacja, wizualizacja, przekszta cenie cia a, sprawowanie rytów).

Cz  trzecia, Epoka nowo ytna, obejmuje okres stosunkowo najs abiej opra-
cowany, tym samym najtrudniejszy do opisania: od okresu Song do czasów wspó -
czesnych. W cz ci po wi conej pó nym wiekom cesarstwa autorka za warte wy-
szczególnienia uzna a m.in. nowe teksty i bóstwa, rozbudow  panteonu, praktyki 
transowe, alchemi  wewn trzn , ale tak e uzdrawianie i sztuki walki, spekulacj  
 lozo czn  i powie ci pisane j zykiem potocznym. Za szczególnie warto cio-
w  nale y uzna  cz  po wi con  taoizmowi we wspó czesnych Chinach i poza 
nimi. Autorka wspomina o najnowszych zjawiskach religijnych w Chinach (takich 
jak Falungong), przedstawia struktur  administracyjn  wspó czesnego chi skiego 
taoizmu z najwa niejszymi o rodkami religijnymi, badawczymi i administracyj-
nymi, opisuje tak e spo eczn  sytuacj  wyznawców taoizmu, a tak e qigong i jego 
zwi zki z taoizmem. W cz ci zatytu owanej Adaptacje zachodnie przedstawia in-
terpretacje zachodnie i ich popularyzacje, a tak e elementy ciesz ce si  szczegól-
nym uznaniem na Zachodzie, pisze te  o zachodnich wspólnotach i wi tyniach 
taoistycznych i o popularno ci praktyk zdrowotnych inspirowanych taoizmem.

Cz  czwarta, Gar  re eksji, ró ni si  charakterem od pozosta ych. We frag-
mencie zatytu owanym Istota taoizmu i studia nad nim autorka dokonuje zwi -
z ej, ale bardzo wnikliwej i warto ciowej charakterystyki najwa niejszych cech 
taoizmu, której fragmenty warto tu zacytowa : W porównaniu z innymi religiami 
taoizm okazuje si  trudny do scharakteryzowania. Nie jest religi  czysto etnicz-
n  ani te  zdecydowanie uniwersalistyczn , lecz czy w sobie elementy obydwu. 
W pewnym stopniu pasuje do paradygmatu kosmologii staro ytnych, które akcen-
tuj  cykliczn  natur  wszech wiata (�), [z] drugiej strony w jego wiatopogl dzie 
zaznacza si  wyra ny linearyzm w postaci wizji Najwy szego Pokoju i ca kowitego 
przezwyci enia ludzkiej kondycji w idealnym wiecie. (�) [R]eligia ta jest g bo-
ko zakorzeniona w chi skiej kulturze, a cz stokro  granice mi dzy taoizmem a in-



nymi aspektami kultury Chin s  zamazane. Pytanie o to, czym jest taoizm, nurtuje 
zarówno religioznawców, jak i sinologów, i nie znajduje atwej odpowiedzi. Linia 
graniczna mi dzy taoizmem a g ównymi nurtami my li, tradycyjn  kosmologi , 
chi sk  medycyn , buddyzmem i religi  ludow  jest w najlepszym razie rozmy-
ta. (�) Mimo to istnieje kilka elementów, które decyduj  o wyj tkowo ci taoizmu 
i wyodr bniaj  go na tle innych religii oraz rozmaitych aspektów chi skiej kultury. 
Trzy najwa niejsze to: koncepcja tao jako fundamentalnej mocy (�), wyobra enie 
poziomów nieba, zamieszkiwanych przez czyste bóstwa kosmiczne i nadprzyrodzo-
nych biurokratów (�), wreszcie ywe przekonanie, e przepe nione qi ludzkie cia o 
i umys  mog  zosta  przeistoczone w nie mierteln  istot  duchow  (s. 276�278).

Dalsza cz  rozdzia u po wi cona jest omówieniu bada  nad taoizmem, ich 
historii, najwa niejszych postaci i o rodków, autorka wymienia i charakteryzu-
je obszary bada  i najwa niejsze pozycje, czasopisma specjalistyczne i najnow-
sze kierunki w badaniach, a tak e szczególnie warto ciowe witryny internetowe.

Na ko cu znajduj  si  dwa warto ciowe aneksy: chronologia dziejów taoizmu 
oraz omówienie kanonu taoistycznego.

Ksi ka jest przet umaczona bardzo dobrze, t umacz w przypisach zamieszcza 
tak e chi skie wersje niektórych terminów pomini tych przez autork . 

Podsumowuj c, Taoizm. Wprowadzenie jest pozycj  znakomit , zas uguj c  na 
polecenie studentom, wyk adowcom i wszystkim zainteresowanym.


