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ABSTRACT: The article aims to briefly describe the cultural context and philosophical 
heritage of the Han Kitab literature. It also introduces the reader to the thought of 
China’s arguably most eloquent and innovative Sino-Islamic scholar, Liu Zhi. Liu’s 
multidimensional concepts are deeply rooted in the Chinese philosophical tradition 
(Confucianism, Legalism, Buddhism) while simultaneously borrowing heavily from 
the theology of Sufi Islam. The author aims to decode these diverse influences by 
focusing on a single concept – fa.
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STA  BADA  NAD FILOZOFI  SINO-MUZU MA SK

Bogata i potencjalnie niezwykle interesuj ca dla szerokiego grona orientalistów spu ci-
zna kulturowa chi skiej spo eczno ci muzu ma skiej doczeka a si  jak dot d tylko jednej 
monografii w j zyku polskim autorstwa W odzimierza Cieciury Muzu manie chi scy. 

Historia. Religia. To samo . (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
2014). Autor wyczerpuj co nakre li  w niej kontekst historyczny i spo eczny, w którym 
funkcjonowali chi scy muzu manie, a tak e poczyni  warto ciowy wst p do dalszych 
bada  nad ich nasycon  duchem islamu neokonfucja sk  filozofi . My l sino-muzu -
ma skich uczonych by a przedmiotem kilku monografii badaczy zachodnich, spo ród 
których wymieni  nale y: Sachiko Muraty Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu’s 

„Great Learning of the Pure and Real” and Liu Chih’s „Displaying the Concealment of 

the Real Realm”, (State University of New York Press, Albany 2000), Sachiko Muraty, 
Williama Chitticka i Tu Weiminga The Sage Learning of Liu Zhi, (Harvard University 
Press, Cambridge (Mass.) and London 2009), Zvi Ben-Dora Benite The Dao of Muham-

mad: A Cultural History of Muslims in Late Imperial China, (Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.) and London 2005) oraz Barbary Stö cker-Parnian Jingtang jiaoyu – die 

Bü cherhallen Erziehung: Entstehung und Entwicklung der islamischen Erziehung in den 

chinesischen Hui-Gemeinden vom 17.–19. Jahrhundert (Peter Lang Publishing, Frank-
furt, 2003). Dok adniejsza analiza harmonijnie cz cych dwie wielkie tradycje koncepcji 
stworzonych przez dzia aj cych w XVII i XVIII w. uczonych umo liwia dostrze enie 
organicznych zwi zków pomi dzy pozornie odleg ymi wiatami islamu i filozofii chi -
skiej. Zwi zki owe s  przy tym daleko bardziej subtelne ni  w przypadku chrze cija skiej 
reinterpretacji konfucjanizmu, bowiem opisywane by y przez twórców kulturowo zasymi-
lowanych i bieg ych w obu obszarach wiedzy, któr  dzielili si  ze swoimi czytelnikami 
przed przesz o czterystu laty. Zrozumienie my li sino-muzu ma skich uczonych jest jednak 
niezwykle trudne bez cho by skrótowego przedstawienia kontekstu, w którym dzia ali.
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PROCES KSZTA TOWANIA SI  LITERATURY HAN KITAB

Historyczne pocz tki islamu w Chinach si gaj  VII wieku n.e., kiedy to na terytorium 
Pa stwa rodka, b d cego wówczas pod panowaniem dynastii Tang (618–907), zacz li 
nap ywa  kupcy muzu ma scy. Dynamiczny rozwój handlu morskiego za czasów dynastii 
Song (960–1279) oraz przej cie w adzy przez mongolsk  dynasti  Yuan (1278–1368), 
otwieraj ce przedstawicielom ludów Azji rodkowej drog  do piastowania urz dów 
politycznych w Chinach, to dwa istotne wydarzenia, które wp yn y na powi kszenie 
i konsolidacj  spo eczno ci muzu ma skiej w Pa stwie rodka. Od obj cia tronu przez 
cesarza Hongwu  z dynastii Ming (1368–1644) mo na ju  mówi  o pos uguj cych 
si  j zykiem chi skim „chi skich muzu manach” lub Hui Hui , jak byli oni okre-
lani w przestrzeni publicznej. Religijne i kulturowe potrzeby stale rosn cej spo eczno ci 

zsinizowanych muzu manów, której znaczna cz  nie w ada a j zykiem perskim ani 
arabskim w stopniu wystarczaj cym do lektury zaawansowanych tekstów teologicznych, 
wywo a y w ostatnich latach panowania dynastii Ming intelektualny ferment w ród sino-
-muzu ma skich uczonych1.

Liczne owoce tego fermentu przyj y posta  powstaj cych od schy kowych lat pano-
wania dynastii Ming (1368–1644) do wczesnego okresu rz dów mand urskiej dynastii 
Qing (1644–1912) traktatów i dzie  okre lanych mianem Han Kitab2, cz cych islam 
z retoryk  neokonfucja sk  i stanowi cych wyraz kszta tuj cej si  to samo ci chi skich 
muzu manów. Rozkwit literatury Han Kitab nie dokona  si  jednak w intelektualnej 
pró ni. Nale y go raczej postrzega  jako efekt ko cowy dzia alno ci rzeszy uczonych 
w obszarach, takich jak: edukowanie m odzie y, t umaczenie tekstów muzu ma skich 
oraz nawi zywanie i utrzymywanie intelektualnych wi zi3. 

Pionierem w dziedzinie edukacji sino-muzu ma skiej by  Hu Dengzhou , yj cy 
w XVI w. architekt systemu nauczania jingtang jiaoyu  i jeden z ojców-za o-
ycieli chi skiego islamu. System ten, k ad cy w równej mierze nacisk na tradycyjne 

wykszta cenie w j zyku chi skim jak i na studiowanie dzie  teologicznych w j zykach 
perskim i arabskim, pozwoli  na wytworzenie przez chi skich muzu manów spójnej 
to samo ci, b d cej amalgamatem kultury hanowskiej i muzu ma skiej4. Pocz tkowo 
kszta cenie odbywa o si  jedynie w rodzinnej prowincji Hu – Shaanxi, by nast pnie 
w po owie XVII w. rozprzestrzeni  si  do wa nych o rodków muzu ma skich w Xi'anie, 
Jiningu, Kaifengu oraz Nankinie. Twórcy i uczeni wraz ze wspieraj cymi ich wydawcami 

1 mudny proces t umaczenia tekstów muzu ma skich na j zyk chi ski z przeznaczeniem dla 
rzesz wyznawców islamu w Chinach zosta  jednak rozpocz ty nieco wcze niej, bo ju  w wieku XVI. 
Nale y jednak w tym miejscu poczyni  zastrze enie, i  Ujgurzy, w ród których wi kszo  stanowi  
wyznawcy islamu, nie wytworzyli kulturowego zwi zku ze spu cizn  Han Kitab.

2 Kitab to arabskie s owo oznaczaj ce „ksi g ”. Hanowie s  grup  etniczn  stanowi c  zarówno 
obecnie, jak i w czasach Liu Zhi wi kszo  mieszka ców Chin, w tym wypadku cz on Han  nale y 
jednak rozumie  jako [ksi ga] „napisana w j zyku chi skim”. James Frankel, Uncontrived Concord: 

The Eclectic Sources and Syncretic Theories of Liu Zhi, a Chinese Muslim Scholar, „Journal of 
Islamic Studies” 2009, t. 20, nr 1, s. 46.

3 Benite postrzega teksty Han Kitab jako swego rodzaju prac  zbiorow , a stoj cych za nimi 
autorów umieszcza w obr bie jednej „szko y filozoficznej”; por. Zvi Ben-Dor Benite, The Dao 

of Muhammad: A Cultural History of Muslims in Late Imperial China, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.) and London 2005, s. 120–121.

4 Z. Ben-Dor Benite, op. cit., s. 11. Autor podkre la znaczenie genealogii i pami ci o pochodzeniu 
dla budowania to samo ci sino-muzu ma skiej. 
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i mecenasami wymieniali si  pogl dami, przyjmowali uczniów z innych miast i stopniowo 
ujednolicali wyk adane teksty. Dzi ki temu powsta a sie  wi zi mistrz-ucze  (cz sto o cha-
rakterze rodzinnym) oraz rozmaitych powi za , które umo liwi y narodziny Han Kitab5. 

Twórcom tego nurtu, spo ród których wymieni  nale y m.in. Wanga Daiyu  
(ok. 1590–ok. 1660) i Ma Zhu  (ok. 1640–1711), uda o si  jako pierwszym my li-
cielom w historii upowszechnia  islam za pomoc  j zyka innego ni  arabski lub perski. 
Czyni c to, czerpali oni obficie z filozoficznych tradycji Chin (w g ównej mierze tradycji 
konfucja skiej, ale tak e taoistycznej i buddyjskiej) oraz rozwijali dorobek duchowych 
poprzedników, wykorzystuj c poj cia i idee filozoficzne, które poznali w toku swej 
wszechstronnej edukacji6. Wysi ki sino-muzu ma skich uczonych motywowane by y trosk  
o zachowanie pierwotnej nauki islamu i wy o enie jej podstawowych za o e  (dotycz -
cych koncepcji Boga, wszech wiata i duszy ludzkiej) w j zyku konfucjanizmu innym 
przedstawicielom spo eczno ci muzu ma skiej, którzy nie mieli mo liwo ci zg biania 
tekstów arabskich i perskich. Posiadanie wiedzy i umiej tno ci translatorskich czy o 
si  bowiem nierozerwalnie z etycznym obowi zkiem dzielenia si  owocami swej pracy 
z pozosta ymi cz onkami spo eczno ci7.

Jak podnosi Benite, wyj tkowy, mniejszo ciowy charakter wspólnoty muzu manów 
w Chinach stwarza nader siln  pokus , by sprowadzi  ich zwi zki z niemuzu ma sk  
wi kszo ci  do postaci zero-jedynkowej, oscyluj cej pomi dzy konfliktem a asymilacj 8. 
Jednak przyj cie takiego za o enia silnie zaburza optyk  spojrzenia naukowego i zaw a 
ogl d badawczy, odbieraj c tradycji muzu ma skiej jej g bi  i bogactwo. Warto bowiem 
podkre li , e uczeni tworz cy dzie a zaliczane do nurtu Han Kitab nie dostrzegali sprzecz-
no ci w swym dziedzictwie, za intelektualnych przodków uwa aj c w równym stopniu 
M drca Konfucjusza i Proroka Mahometa. Benite zauwa a wi c, e okre leniem, które 
najtrafniej oddaje relacj  zachodz c  pomi dzy dwoma tradycjami, a uosobion  w twór-
cach nurtu Han Kitab, jest symultaniczno 9. Wedle tego autora, uczeni sino-muzu ma scy 
„wykorzystali sw  aktywno  pisarsk  do stworzenia przestrzeni, w której czy a si  
kultura chi ska z tradycj  muzu ma sk ”10.

TWÓRCZO  LIU ZHI W KONTEK CIE LITERATURY HAN KITAB

Koncepcje Liu Zhi  (ok. 1670–ok. 1730), „muzu ma skiego konfucjanisty”  
huiru, my liciela tworz cego swe najwa niejsze dzie a na pocz tku XVIII w., stanowi  
szczytowe osi gni cie filozoficzne chi skiego islamu i zwie czenie literatury nurtu Han 

Kitab. Ze wzgl du na centralne po o enie Nankinu, gdzie Liu tworzy , oraz szerok  
sie  koneksji w ramach systemu jingtang jiaoyu, z których korzysta  jako syn znane-
go nauczyciela powi zanego z nanki skim rodem Yuan , uczony ów mia  styczno  

 5 Ibidem, s. 26–27.
 6 W przedmowie do Tianfang dianli Liu zaznacza, i  kontynuuje jedynie dzie o swego ojca, Liu 

Sanjie , który rozpocz  t umaczenie zbioru regu  prawa islamu. Przyj cie postawy „przekazy-
wania, a nie tworzenia”  (shu er bu zuo), któr  przypisano ju  Konfucjuszowi w Analektach, 
mo e by  zatem postrzegane jako wpisanie si  w pewien ogólnie przyj ty schemat kulturowy Chin.

 7 Z. Ben-Dor Benite, op. cit., s. 88.
 8 Ibidem, s. 12–13.
 9 Ibidem, s. 13.
10 Ibidem, s. 14.
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z najznamienitszymi my licielami sino-muzu ma skimi prze omu XVII i XVIII w. Z tych 
wzgl dów mo na go uzna  za najwa niejszego przedstawiciela Han Kitab11.

G ówne dzie a Liu Zhi to: Tianfang12 xingli  („Metafizyka islamu”), Tianfang 

Dianli13  („Prawo rytualne islamu”) oraz Tianfang Zhisheng Shilu 

 („Prawdziwe dzieje najwy szego m drca islamu”). Sam autor postrzega  te trzy 
ksi gi jako ca o , stanowi c  systematyczne studium prawd wiary islamu i jednocze nie 
wskazuj c  trzyetapow  drog  do osi gni cia etycznego idea u. Poszczególne jej cz ci 
mia y kolejno obja nia  drog  (  Dao), nauczanie (  Jiao) oraz pochodzenie róde  
nauczania i drogi14. Liu za wszelk  cen  pragn  przy tym przedstawi  swoj  wizj  
islamu jako prawomocn , autentyczn  i historycznie uzasadnion 15. Jako jeden z pierw-
szych twórców zamie ci  wi c w swych dzie ach spis sze dziesi ciu o miu arabskich 
i perskich dzie , z których korzysta 16.

Przeszed szy gruntown  edukacj  w systemie jingtang jiaoyu, Liu Zhi nie tylko 
posiada  dog bn  wiedz  na temat wi tych ksi g islamu, ale i swobodnie porusza  si  
w obr bie kanonicznych dzie  filozofii chi skiej. Przek adaj c teksty arabskie i perskie, 
korzysta  z terminologii konfucja skiej, osadzaj c idee muzu ma skie w chi skim17 kon-

11 Sachiko Murata, William Chittick, Weiming Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (Mass.) and London 2009, s. 5.

12 S owo tianfang ma w tradycji chi skiego islamu trojakie znaczenie: mo e oznacza  Al-kab  
w Mekce, Arabi , b d  te , w znaczeniu przeno nym, odnosi  si  do fundamentów islamu. J. Frankel, 
Uncontrived Concord, op. cit., s. 47.

13 Tianfang Dianli autorstwa Liu Zhi to jedyny tekst zaliczany do nurtu Han Kitab po wi cony 
w ca o ci prawu rytualnemu islamu.

14 Ibidem, s. 47. Innym sposobem rozumienia poszczególnych cz ci trylogii jest przypisanie 
ka dej z nich jednego z elementów triady poj  islamu: szarii – regu  post powania objawionych 
w Koranie i Sunnach i zidentyfikowanych przez bieg ych w sztuce fikhu jurystów, a co za tym 
idzie równie  codziennej praktyki b d cej wyrazem wiary w yciu codziennym i jej dope nieniem 
(  li), tariki – tradycyjnie rozumianej jako droga do bezpo redniego poznania Boga, a u Liu Zhi 
oznaczaj cej narodziny wiary, przebudzenie serca i internalizacj  szarii; okre lonej znakiem  dao 

oraz hakiki – Rzeczywisto ci, doskona ego Boga urzeczywistniaj cego si  w cnotach, czynach i przy-
miotach Najwy szego M drca, który jest wzorem dla wszystkich wierz cych (  zhen). S. Murata, 
W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 9–10.

15 Liu Zhi twierdzi , e nauczanie jiao zosta o przekazane przez Boga Adamowi, a za po red-
nictwem jego nast pców trafi o do proroka Mahometa. Podobny stosunek do duchowego dziedzictwa 
poprzedników przejawiali niektórzy patriarchowie chi skiej tradycji buddyjskiej chan , usi uj c 
udowodni , e dharma, której nauczaj , pochodzi wprost od Buddy. Daje si  w tym miejscu zauwa y  
istotna sprzeczno , bowiem twórczo  Liu Zhi, pomimo ortodoksyjnej retoryki, by a innowacyjna 
i stanowi a po czenie wielu koncepcji filozoficznych.

16 S. Murata, Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu’s „Great Learning of the Pure and 

Real” and Liu Chih’s „Displaying the Concealment of the Real Realm”, State University of New 
York Press, Albany 2000, s. 26. Nale y jednak zauwa y , e w ksi ce The Sage Learning of Liu Zhi, 
Murata pisze o sze dziesi ciu sze ciu dzie ach, na które powo uje si  Liu. S. Murata, W. Chittick, 
W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 10. W kwestiach dotycz cych Boga, wszech wiata 
i duszy ludzkiej Liu opiera  si  na tekstach sufickich.

17 A ci lej – neokonfucja skim w swej ortodoksyjnej wersji, której nazwa, chengzhulixue 
, pochodzi od nazwisk jej g ównych przedstawicieli: braci Cheng  oraz Zhu Xiego  

(1130–1200). Od am ten nale y odró ni  od yangmingxue , szko y wywodz cej sw  nazw  od 
przydomka filozofa Wanga Shourena , Yangming  (1472–1529). Filozofia Wanga stanowi a 
nasycon  elementami buddyjskimi kontynuacj  idealistycznego nurtu konfucjanizmu, si gaj cego 
swymi korzeniami do dzie  Mengzi  i Zhongyong . Bracia Cheng i Zhu Xi sk aniali si  raczej 
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tek cie j zykowo-poj ciowym, by skuteczniej edukowa  wspó braci w wierze, a tak e 
by uzyska  akceptacj  neokonfucja skich uczonych18. Liu nie poprzestawa  jednak tylko 
na ortodoksyjnych nurtach filozoficznych, do swych dzie  w czaj c w tki buddyjskie, 
taoistyczne oraz sufickie19. Eklektyczny charakter jego twórczo ci mo e by  postrze-
gany jako odzwierciedlenie panuj cej w ówczesnym Nankinie atmosfery intelektualnej, 
dopuszczaj cej daleko posuni ty synkretyzm20.

G ównym wk adem w rozwój filozofii chi skiego islamu wniesionym przez Liu Zhi 
by o przekszta cenie klasycznej konfucja skiej diady dao i jiao, zaczerpni tej z dzie a 

ku realizmowi spod znaku Xunziego  i Daxue , deklaruj c niech  do buddyzmu i taoizmu. 
Liu Zhi w swych pracach korzysta  z dzie  filozofów, takich jak: Xunzi, Han Yu , Cheng Hao 

 i Cheng Yi  oraz Zhu Xi. Frankel, przytaczaj c te nazwiska, formu uje wniosek, e Liu 
„nie dyskryminowa  szkó  w obr bie tradycji konfucja skiej”. Jednak e, jak zosta o ju  zapropono-
wane, Xunzi, Cheng Hao, Cheng Yi oraz Zhu Xi nale eli do jednego nurtu filozofii konfucja skiej, 
ró ni cego si  znacz co pod wzgl dem stylistycznym od grupy roboczo nazwanej mianem „ideali-
stów”. Wystarczy w tym zakresie wskaza  na ró nice pomi dzy my l  Xunziego a Mencjusza oraz 
Zhu Xiego i Wanga Shourena. J. Frankel, Rectifying God’s Name: Liu Zhi’s Confucian Translation 

of Monotheism and Islamic Law, University of Hawai’i Press, Honolulu 2011, s. 33–34.
18 Frankel stoi na stanowisku, e w ich twórczo ci nie nale y na si  dopatrywa  si  zap dów 

uniwersalistycznych, nie czuli oni bowiem potrzeby tworzenia systemu filozoficznego, który stano-
wi by ca o ciow  syntez  islamu i ortodoksyjnego neokonfucjanizmu. „Skoro nie dostrzegali w sobie 
niezgody, nie widzieli potrzeby tworzenia zgodno ci.” J. Frankel, Uncontrived Concord, op. cit., s. 47. 
Znamienny jest nast puj cy cytat: „All the Han Kitab writers invoked the Confucian classics in their 
texts because that was the only way to write persuasive ideological prose in the Chinese cultural 
context.” J. Frankel, Rectifying…, op. cit., s. 66. Benite zauwa a, e tworzenie traktatów filozoficz-
nych pozwala o chi skim muzu manom zdoby  i utrzyma  status elity intelektualnej, a wi c do czy  
w ich mniemaniu do grona shi  (literatów). Autor podkre la jednak, e Hanowie nie postrzegali 
uczonych sino-muzu ma skich jako shi, a zatem wykreowana przez uczonych Huiów to samo  by a 
sposobem na zrozumienie swego miejsca w chi skim kontek cie kulturowym przeznaczonym na 
u ytek w asny. Z. Ben-Dor Benite, op. cit., s. 6. Warto równie  zauwa y , e, w przeciwie stwie do 
misjonarzy jezuickich, uczeni muzu ma scy nie odwo ywali si  do tradycji konfucja skiej w celach 
prozelitycznych, a jedynie po to, by u atwi  wspó braciom w wierze zg bianie prawd wiary i wskaza  
im metody samodoskonalenia. S. Murata, Chinese Gleams…, op. cit., s. ix.

19 J. Frankel, Uncontrived Concord, op. cit., s. 48. Jak pisa  sam Liu, po wi ci  on osiem lat na 
studiowanie literatury konfucja skiej, sze  na nauki islamu, trzy na kanon buddyjski i ponad rok 
na zg bianie taoizmu. S. Murata, W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 6. 
Najcz ciej cytowanymi przez Liu Zhi ród ami sufickimi s  poetycka ksi ga Mirsad al-ibad min 

al-mabda' ila 'l-ma'ad („Droga s ug od Pocz tku do Powrotu”) autorstwa Najma al-Dina Raziego, 
cz ca mistyk  sufizmu z rozwa aniami filozofów muzu ma skich oraz zawieraj ca wspomnian  

ju  triad  tarika-szaria-hakika, Maqsad-i aqsa („Cel ostateczny”) Aziza Nasafiego (obaj autorzy 
nale eli do sufickiej szko y Kubrawiji) oraz dwa dzie a ‘Abd al-Rahmana Jamiego, przedstawiciela 
sufickiej szko y Nakszbandiji: Ashi’ ‘at al-lama ‘at („Promienie ‘B ysków’ ”), komentarz do per-
skiego tekstu na temat wiecznej mi o ci Lama‘at („B yski”) autorstwa Fakhra al-Dina Iraqiego oraz 
Lawa’ih („Blaski”). S. Murata, W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 11–14. 
O komparatystycznym zaci ciu Liu pisze tak e Benite, podkre laj c, e nanki ski uczony nie stroni  
od porówna  koncepcji muzu ma skich (zhenyi, , „Prawdziwa Jedno ”) z buddyjskimi (kong, 

, ‘pustka’, unjata) i taoistycznymi (wu, , ‘nie-byt’). Z. Ben-Dor Benite, op. cit., s. 148. Autor 
ten wspomina tak e, e Liu umie ci  na swej li cie cytowanych pozycji teksty stosunkowo otwartej 
filozoficznie szko y hanafickiej. Ibidem, s. 151. 

20 J. Frankel, Uncontrived Concord, op. cit., s. 49.
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Zhongyong   („Doktryna rodka”)21, w triad . W tym miejscu nale y pokrótce wyja-
ni  koncepcj  dao i jiao zawart  w tym tek cie. Niebiosa – tian  przydzielaj  ka demu 

z ludzi poprzez swój ming  (‘mandat’) okre lon  xing  (‘natur ’). Dzia anie zgodne 
z natur  stanowi urzeczywistnianie dao  (‘drogi’). Niestety, ludzie przekszta caj , czy 
te  „zakrywaj ” sw  natur  w ten sposób, e nie jest ona w pe ni zgodna z ming przy-
dzielonym przez Niebiosa. W ten sposób powstaje rozziew pomi dzy dzia aniem zgodnym 
z natur  a porz dkiem moralnym nadanym w ming. Tylko nielicznym m drcom uda o 
si  rozwi za  opisan  trudno  i w pe ni zestroi  sw  natur  z mandatem Niebios. Ich 
jiao  (‘nauczanie’) stanowi wskazówk  dla wszystkich pó niejszych adeptów drogi22.

Liu Zhi do ‘drogi’ i ‘nauczania’ do czy  fa, ‘prawo’, poj cie od tysi cleci obecne 
w chi skiej my li filozoficznej, ale do czasów Liu niewykorzystywane przy okazji refleksji 
natury religijnej23. Jak s usznie zauwa a w swojej monografii S. Murata, wyra anie poj  
muzu ma skich za pomoc  znaków chi skich poci ga o za sob  istotn  konsekwencj  
w postaci powi zania tych e poj  z konotacjami i sposobem u ycia danego znaku w co 
najmniej jednej z trzech chi skich tradycji filozoficznych: konfucjanizmie, taoizmie lub 
buddyzmie24.

Koncepcje przedstawione przez Liu Zhi we wspomnianych powy ej traktatach sta-
nowi  zatem wielowymiarowe konstrukty, wymagaj ce analizy uwzgl dniaj cej szerszy 
kontekst historyczno-filozoficzny, z którego my liciel obficie czerpa  i z którym by  
wietnie obeznany. Takie podej cie pozwoli lepiej zrozumie  kunszt formu owanych 

przez sino-muzu ma skiego uczonego wypowiedzi o islamie. Niniejszy artyku  stanowi 
propozycj  spojrzenia w powy szy sposób na poj cie  fa wy aniaj ce si  z kart ksi gi 
Tianfang dianli. Zamierzam w nim zidentyfikowa  i przeanalizowa  nawi zania Liu Zhi 
do trzech nurtów filozofii chi skiej – konfucjanizmu, legizmu i buddyzmu w rozwa a-
niach uczonego dotycz cych fa.

RYS HISTORYCZNY POJ CIA FA

Rozwa ania na temat fa warto rozpocz 25 od Qifa  („Siedem standardów”), jedne-
go z rozdzia ów ksi gi Guanzi , której autorstwo tradycyjnie przypisuje si  yj cemu 
na prze omie VIII i VII w. p.n.e. protolegistycznemu my licielowi Guan Zhongowi . 
W rozdziale tym podj ta zosta a próba sklasyfikowania i podzielenia ró norakich standar-

21 Jeden z rozdzia ów Li ji  – zapisków o etykiecie, którego autorstwo tradycyjnie przypi-
sywane jest uczniowi Konfucjusza, Zi Si . W Zhongyong po wi cono wiele miejsca problemom 
metafizycznym oraz kwestii tytu owego ‘ rodka’, stanowi cego metafor  idealnej postawy yciowej. 

22 S. Murata, W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 61–62. Szczegó owe 
obja nienie terminów jiao i dao w kontek cie sino-muzu ma skim, którego w niniejszej pracy nie 
ma potrzeby przytacza , zawar  Frankel w rozdziale trzecim cytowanej w dalszej cz ci artyku u 
monografii Rectifying…, op. cit., s. 68. Ju  bowiem kilka wersów po cytatach z Zhongyong, na które 
powo uje si  Frankel, Mistrz (Zi ) dwukrotnie mówi, e to dao, a nie jiao nie jest wprowadzane 
w czyn (xing):  ; [dao zhi bu xing ye, wo zhi zhi yi; dao 

qi bu xing yi fu].  – Zhongyong [online] line 4–5. http://ctext.org/liji/zhong-yong. [03.01.2016]. 
23 Za wyj tkiem my li buddyjskiej, o czym mowa w dalszej cz ci artyku u.
24 S. Murata, Chinese Gleams…, op. cit., s. 17.
25 Frankel w swej ksi ce rozpoczyna je od powo ania si  na enigmatyczne ród o Ciyuan (przy-

puszczalnie chodzi o s ownik  Ciyuan, brak jednak bli szych informacji o jego wydaniu), które 
nie widnieje w bibliografii jego pracy i, w oparciu o cytat z niego zaczerpni ty, usi uje wykaza , 
e skoro poj cie fadu  ‘prawny standard zachowania’ pojawi o si  po raz pierwszy w ksi dze 

 Zhouli („Rytua y Zhou”), „od najdawniejszych przyk adów jego u ycia by o silnie kojarzone 
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dów (fa) pomocnych w rz dzeniu pa stwem. Wyró niono nast puj ce siedem wariantów fa: 
prawa natury (  zé), modele (  xiàng), metoda (  f ), wychowanie, edukacja (  huà), 
czynniki zach caj ce i odstraszaj ce (  jué sài), rozumowanie moralne (  x n shù) 
i miary (  jì shù)26. Za o enie, e fa odpowiada dok adnie poj ciu ‘prawo’ w zna-
czeniu publicznie promulgowanych, skodyfikowanych norm o charakterze generalnym 
i abstrakcyjnym, których przestrzeganie zabezpieczone bywa w ostateczno ci przymusem 
pa stwowym, jest zatem b dne, gdy  stanowi daleko id ce zaw enie. Cztery z sied-
miu przedstawionych powy ej znacze  powi zanych jest z terminami ‘mierzenie’ oraz 
‘porównywanie’. Fa w swym najbardziej szerokim sensie, spinaj cym klamr  omówione 
przyk ady, nale y wi c raczej rozumie  jako ‘standard’, ‘model porównania’ pewien wzór, 
norm  s u c  do oceniania stanów faktycznych i wyznaczania sposobu post powania27. 

W takim uj ciu równie  li , stanowi ce drugi rodzaj norm funkcjonuj cych w spo-
ecze stwie chi skim i rozumiane jako wykszta cone na przestrzeni wieków w toku pro-

cesów spo ecznych tradycyjne wzorce zachowa , mo na uzna  za rodzaj fa. Fa zawarte 
w tekstach ustaw odró nia  jednak od li sposób ich tworzenia, og aszania i stosowania. 
Pierwsza z kategorii norm wymaga a sankcji w adcy, upublicznienia i jednolitego stoso-
wania. Dzi ki temu zapewnia a ludowi standard o wysokim stopniu przewidywalno ci28. 
Li, z kolei, pochodzi y od staro ytnych królów-m drców, by y organicznymi29 wzorcami 

z poj ciem rytua u (li)”. Autor nie cytuje fragmentu Zhouli, w którym pojawi o si  omawiane poj cie 

i stosuje niedopuszczalne uproszczenie, nie wyja niaj c dok adnie zwi zku fa z li. Zgodnie z logik  
przyj t  przez autora mo na by stwierdzi , e Han Fei , bodaj najszerzej znany na Zachodzie 
przedstawiciel krytycznie wobec nauk Konfucjusza nastawionej szko y legistów, by  silnie powi zany 
z Konfucjuszem, gdy  pisa  o nim w swych najwcze niejszych dzie ach. J. Frankel, Rectifying..., 
op. cit., s. 72 i 201, przypis 65. 

26 Paul R. Goldin, Persistent Misconceptions about Chinese ‘Legalism’, „Journal of Chinese 
Philosophy” 2011, t. 38, s. 93. Nasuwa si  zatem wniosek, e t umaczenie fa jako ‘prawo’ stanowi 
podobne uproszczenie, co t umaczenie li jako ‘rytua ’, gdy  bogactwo semantyczne omawianych 
terminów nies ychanie trudno odda  jest w j zyku polskim za pomoc  jednego wyrazu.

27 Nale y jednak zauwa y , i  znaczenie poj cia fa nadal stanowi przedmiot o ywionych sporów 
akademickich. Spo ród jego wielu denotacji wskazywanych w literaturze mo na wymieni : ‘pro-
gram rz dzenia’, ‘instytucja’, ‘bezosobowa technika administracyjna s u ca okre leniu nagród i kar 
na podstawie zas ug poddanego’, ‘filozoficzne implikacje wynikaj ce z posiadania praw’, a nawet 
‘mechanizm nap dzaj cy pa stwo’, Henrique Schneider, Legalism: Chinese-Style Constitutionalism?, 
„Journal of Chinese Philosophy”, 2011, t. 38, s. 51. „Gdy rytua y i muzyka nie rozkwitaj , to sank-
cje i kary nie s  skuteczne. Gdy sankcje i kary nie s  skuteczne, lud nie wie, gdzie stawia  r ce 
i stopy.” Confucius  – The Analects [online],  – Zi Lu, ust p 3. http://ctext.org/analects. 
[03.01.2016]. Problem wedle Konfucjusza nie le y jednak we wzorcach prawnych, a raczej w nie-
zgodno ci nazw ming  (wzorców zachowa  dla poszczególnych ról spo ecznych wynikaj cych 
z li) z rzeczywistym zachowaniem jednostek. Standardy owe nie s  wi c wprowadzane w ycie. Co 
znamienne, nieskuteczno  standardów ustawowych ma wedle przytoczonego fragmentu Analektów 
zachodzi  cznie z obstrukcj  li oraz muzyki (wydaje si , e wyinterpretowanie z powy szego cytatu 
zwi zku przyczynowo-skutkowego pomi dzy nieprzestrzeganiem li, a nieprzestrzeganiem fa by oby 
wnioskiem zbyt daleko id cym). A zatem, opisane w cytacie symptomy, które mo na interpretowa  
jako znak upadku kulturalnego i moralnego danej spo eczno ci, powi zane s  z nieprzestrzeganiem 
norm ustawowych. 

28 Skoro lud zna  prawa, móg  wchodzi  w dyskusje z urz dnikami co do zastosowania poszcze-
gólnych przepisów. Powodowa o to wykszta cenie nadmiernej troski o interes jednostkowy i sprzyja o 
praktykowaniu prawnej sofistyki.

29 Znak   li w swej tradycyjnej formie zawiera element graficzny , który wyst puje równie  
w znaku   ti oznaczaj cym cia o, grup  lub esencj .
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kulturowymi wykszta conymi w toku historycznego rozwoju, przekazywanymi od poko-
le  i przyswajanymi w procesie konfucja skiej edukacji. Charakteryzowa a je wi ksza 
elastyczno , co powodowa o, i  lepiej odpowiada y indywidualnym uwarunkowaniom 
poszczególnych jednostek, umo liwiaj c pe ne rozwini cie potencja u ludzkiego poprzez 
wyra enie siebie przy u yciu staro ytnych form i osi gni cie konfucjuszowego idea u 
– ren 30. 

Ich tre  by a znana jedynie konfucja skim uczonym i to oni mieli za zadanie wyinter-
pretowa  standard zachowa  wynikaj cy z li. Ponadto, li postrzegano jako rodek s u cy 
do ograniczania ludzkich pragnie  i zapobiegania czynom niemoralnym31. W ksi dze 
Liji  („Zapiski o etykiecie”) zawarte jest nawet stwierdzenie, e li s  czynnikiem 
odró niaj cym ludzi od zwierz t32. Fa daj ce si  wydoby  z tekstów ustaw, przez swoj  
powszechno  i stawianie jedynie „minimalnych wymaga ”, postrzegane by o jako pod-
rz dne w stosunku do li33. 

30 Znaczenie znaku ren, tradycyjnie t umaczonego jako ‘humanitarno ’, bywa rozmaicie obja-
niane. Znak ten sk ada si  z grafemu ren  (‘cz owiek’) oraz er  (‘dwa’), co pozwala stwierdzi , 
e ren dotyczy relacji dwóch ludzi lub – ci lej – okre lonego osobistego stosunku do drugiego 

cz owieka, opartego na otwarto ci na jego potrzeby oraz empatii. Homonimiczno  ren (‘cnoty’) i ren 

(‘cz owieka’) mo e sugerowa , e tylko jednostki, które w swym post powaniu stosuj  omawian  
cnot , s  lud mi w pe nym tego s owa znaczeniu.

31 Tak  funkcj  li najwyra niej wida  w dziele Xunzi przypisywanym filozofowi Xun Kuangowi 

 (ok. 310–ok. 235 p.n.e.). „Gdzie swój pocz tek maj  li? Powiadam: Gdy cz owiek przychodzi 
na wiat, zaczyna pragn . Kiedy pragnie, lecz [jego pragnienia] nie s  zaspokojone, nie mo e nie 
d y  do ich zaspokojenia. Je li jego d enia s  nieskr powane podzia ami, to nie uniknie si  kon-
fliktów mi dzy lud mi. Je eli wyst puj  konflikty, to w pa stwie panuje chaos, a je li jest chaos, to 
z nim pojawia si  niedostatek [wyczerpuj  si  dobra]. Staro ytni w adcy nienawidzili chaosu i dlatego 
sformu owali li oraz yi, by podzieli  ich [ludzi] na grupy [wed ug zamo no ci] i zaspokoi  ludzkie 
pragnienia i oczekiwania. Sprawili, e pragnienia ludzkie mog  by  zaspokojone pomimo [braku] 
dóbr materialnych, a dobra materialne nie mog  si  wyczerpa  z powodu ludzkich pragnie . Te dwie 
[rzeczy] wzajemnie si  wspieraj c, wzrastaj . St d wzi y si  li”. Xunzi.  – Xunzi [online], 19. 

 – Lilun, line 1. http://ctext.org/xunzi. [03.01.2016].
32 „Papuga potrafi mówi , ale nie ró ni si  od innych ptaków; ma pa [równie ] potrafi mówi , 

a nie jest odmienna od innych dzikich zwierz t. Je li zatem ludzie nie post puj  zgodnie z li, to 
czy  nie s  jak zwierz ta? (...) Gdy wi c panowali staro ytni m drcy, ustanowili li, by naucza  ludzi 
i sprawi , aby dzi ki nim poj li, co odró nia ich od zwierz t”.  – Liji [online],  – Qu 

Li I, line 9. http://ctext.org/liji. [03.01.2016].
33 Chen stwierdza, i  „wynalezienie” fa przypisuje si  barbarzy skiemu klanowi Miao , a znak 

 mia  przedstawia  krwio ercz  besti . Chen Jianfu, Chinese Law: Context and Transformation, 
Martinus Nijhoff Publishers – Koninklijke Brill, Leiden, 2008, s. 22. Chen prawdopodobnie odwo uje 
si  do fragmentu tekstu  Lü Xing, jednego z rozdzia ów  Shu Jing, „Ksi gi Dokumentów”, 
stanowi cej zbiór lu no ze sob  powi zanych tekstów zawieraj cych cenne informacje na temat 
trzech pierwszych dynastii Chin – Xia , Shang  i Zhou . Napisane jest w nim, i  „Lud Miao 
u ywa  dekretów do karania wyst pków, wprowadza  porz dek za pomoc  kar, a pi  okrutnych kar 
przyj  za wzorzec. Zabijano niewinnych bez dania im szansy na odparcie zarzutów, nadu ywano 
te  takich kar, jak: obci cie nosa, obci cie uszu, kastracja i tatuowanie twarzy.” Por.  – Shang 
Shu [online],  – Lü Xing, line 3. http://ctext.org/shang-shu. [03.01.2016]. Podrz dno  owa 
wyra a a si  równie  w wymogu aksjologicznej zgodno ci przepisów prawnych z li. „Mistrz rzek : 
Je li rz dzi  nim b dziesz za pomoc  rozkazów (zheng ) i sprawowa  nad nim kontrol  za pomoc  
kar (xing), lud b dzie si  uchyla  [od obowi zków] i nie po a uje [swych przewin]. Je li sprowadzi  
go na w a ciw  drog  za po rednictwem de  i utrzymywa  w ryzach z pomoc  li, to b dzie mia  
poczucie wstydu i ch  poprawy.” Confucius, op. cit., 2.  – Wei Zheng, line 3. Warto wspomnie , 
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Fa w postaci norm prawnych dzieli o si  na dwie g ówne kategorie. Pierwsz  z nich 
by y regulacje, za pomoc  których w adca rz dzi  poddanymi34, a drug  – ustawy, za 
pomoc  których w adca kara  z amanie regu  zawartych w li – xing . Tu  przed wst -
pieniem na tron pierwszego cesarza w historii Chin (221 r. p.n.e.) fa sta o si  równo-
znaczne z xing35.

Legi ci, z uwagi na przyjmowan  przez nich koncepcj  istoty ludzkiej, przyj li zgo a 
odmienny model rz dów, za swój „wzorzec” bior c interes pa stwa. Prawo mia o przede 
wszystkim tworzy  jednoznaczne podzia y. Je li czyn by  zgodny z interesem pa stwo-
wym, zawsze nale e  mia a si  pewna i szczodra nagroda. Je eli za  kto  pope nia  
przest pstwo, móg  by  pewien, i  spotka si  z natychmiastow  i dotkliw  kar . W adca 
mia  za zadanie sprawowa  wymiar sprawiedliwo ci w sposób bezstronny i niezawodny. 
G ównym za o eniem funkcjonalnym takiego systemu politycznego by o wykorzystanie 
obywatelskiego d enia do uzyskania osobistych korzy ci li  w celu realizacji interesu 
publicznego. Wzorce prawne nade wszystko powinny charakteryzowa  si  stabilno ci , 
pewno ci  i przejrzysto ci 36.

W doktrynie legistów dwiema g ównymi funkcjami fa (w pewnym stopniu ze sob  
powi zanymi) by y: utrzymanie porz dku publicznego poprzez penalizowanie wybranych 
czynów i wykonywanie kar przewidzianych w ustawach oraz u atwianie procesu rz dzenia 
pa stwem. W adca i prawo funkcjonowali zatem w swoistej symbiozie, gdy  z jednej 
strony monarcha nie by  w stanie skutecznie rz dzi  bez prawa, a z drugiej – prawo nie 
mog o istnie  bez sankcji suwerena37. Legi ci nie uwa ali pobudzania rozwoju osobistego 
obywateli za cel funkcjonowania pa stwa.

W czasach pó niejszych poj cie fa zaadaptowa  chi ski buddyzm. W tym kontek cie 
nale y wskaza  co najmniej dwa jego znaczenia: dharma jako – ‘prawo, prawda, to, co 
zachowywane, przykaz, zwyczaj, przepis, obowi zek; moralno ; w a ciwy’38 w odnie-
sieniu do nauczania historycznego Buddy Siakjamuniego, ale i tych, którzy krzewili 
jego nauki w czasach pó niejszych (  famen – ‘brama dharmy’ – mówi o swym 
nauczaniu chocia by Szósty Patriarcha Huineng, 638–713 n.e.)39. W swym drugim zna-

i  znak  zheng, oprócz grafemu  (‘prawid owy, w a ciwy’), zawiera w sobie tak e klucz  pu 

(‘uderza , bi ’). Zarówno zheng, jak i xing zak ada y wi c zastosowanie przymusu w celu wymusze-
nia okre lonego zachowania, co sta o w sprzeczno ci z konfucjuszowsk  wizj  spo ecze stwa jako 
harmonijnej wspólnoty jednostek przejawiaj cych ch  uczestnictwa w yciu spo ecznym. G ównym 
narz dziem s u cym do sprawowania w adzy powinny by  zatem wedle Konfucjusza li, a nie fa, 
co stanowi tre  doktryny  li zhi.

34 Obecnie za najbli szy odpowiednik tej kategorii fa mo na by zapewne uzna  przepisy prawa 
administracyjnego materialnego.

35 Hansen przedstawia jednak szereg argumentów na potwierdzenie tezy, e poj cie fa nie przesz o 
ewolucji znaczeniowej. Por. Chad Hansen, Fa (Standard: Laws) and meaning changes in Chinese 

Philosophy, „Philosophy East & West” 1994, t. 44, nr 3, s. 435–488.
36 „Dlatego nagrody powinny by  wielkie i [ich otrzymanie] pewne [tak, aby] sprawi , e lud 

b dzie je ceni . Kary winny by  dotkliwe i nieuniknione [tak, aby] lud przed nimi dr a . Wzorce 
powinny by  jednolite i niezmienne [tak, aby] lud je zna .” Han Fei,  – Hanfeizi [online]. 49. 

 – Wu Du, line 6. http://ctext.org/hanfeizi/ens. [03.01.2016]. Wyra nie wida  sprzeciw wobec 
nieokre lono ci i tajemniczo ci li, „zaw aszczonych” przez warstw  uczonych konfucja skich.

37 H. Schneider, op. cit., s. 51.
38 Lewis Hodous, William E. Soothill, A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, has o fa, http://

mahajana.net/texts/kopia_lokalna/soothill-hodous.html#index-div2-div275683400. [03.01.2016].
39 Interesuj ce, i  termin okre laj cy sufickie bractwo menhuan  tak e zawiera znak men.
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czeniu dharma okre la ka dy sk adnik rzeczywisto ci (  yiqiefa lub  yiqie 

wanfa – odpowiednio ‘wszystkie dharmy’ i ‘wszystkie dziesi  tysi cy dharm’), rzeczy, 

zjawiska, pewne poj cia abstrakcyjne. Ka da dharma ma swoje atrybuty i stanowi obiekt 

spostrze e  usytuowany w opozycji do umys u.40

POJ CIE FA U LIU ZHI

Liu wprowadzi  termin fa jako kolejny element zwi zku ‘drogi’ z ‘nauczaniem’, 

opisanej we wst pie niniejszego artyku u. Relacje zachodz ce mi dzy tymi poj ciami 

obrazuje nast puj cy cytat wraz z t umaczeniem na j zyk polski:

41

Dao fei jiao bu ming, jiao fei fa bu li. Fu dao ye zhe, tian li dang ran zhi ze ye, jiao 

ye zhe, shi ren xun shi ze er xing zhi zhe ye; fa ye zhe, xi li yu bian shi fei. Gui tian 

xia yu wu an zhe ye.

Droga bez nauczania nie b dzie ja nie , nauczanie bez prawa si  nie ostanie. Droga jest 

wzorem porz dku bior cym si  z Zasady Niebios42, a nauczanie wskazuje ludziom wzór 

dobra i uczy, jak za nim pod a . Prawo pozwala odró ni  zasad  od dz i dobro od 

z a oraz ogranicza ludzi w ten sposób, e nie dopuszcza do wykrocze .

Wszystkie trzy poj cia sk adaj  si  w a cuch stopniowej konkretyzacji. Podstaw  

i zarazem czynnik warunkuj cy je wszystkie stanowi Zasada Niebios, swoista „najwy sza 

norma”, ród o wszelkich praw43. Droga stanowi emanacj  zasady na Ziemi i warunkuje 

nauczanie daj ce ludziom ogólny wzór dobra. Jin Yijiu okre la Drog  Niebios mianem 

„uniwersalnej zasady rz dz cej przemianami stworzonego przez Boga wszech wiata”44. 

Badacz podkre la równie  jej „niematerialno ”, „wewn trzny charakter” oraz niedost p-

no  dla wszystkich z wyj tkiem w skiego grona M drców. Zwraca te  uwag  na fakt, e 

droga nie jest jedynie metod  praktykowania i cie k  duchowego rozwoju. Ten ukryty yin 

40 Tak rozleg e pole semantyczne poj cia dharma mo e prowadzi  do wniosku, e buddyjskie 

nauczanie obejmuje wszystkie sk adniki rzeczywisto ci, a wi c jest nauk  o naturze rzeczywisto ci 

–  zhenru, ‘prawdziwej tako ci’. 
41 Zhi Liu, Tianfang Dianli, Tianjin guji chubanshe, Tianjin 1988, s. 34. Frankel t umaczy 

powy szy fragment w taki sposób, by odda  podrz dno  logiczn  nauczania (które ma wynika  

z prawa). J. Frankel, Rectifying..., op. cit., s. 72. Wydaje si  jednak, e na podstawie przytoczonego 

cytatu mo na uzna  co najwy ej, i  nauczanie i prawo pozostaj  na tym samym poziomie, wzajemnie 

si  uzupe niaj c. Nauczanie wskazuje ludziom dobro, a prawo pozwala wskaza  ró nic  pomi dzy 

dobrem a z em, zapewnia wi c pewien wzór, standard oceny, uszczegó awia nauczanie, stanowi moral-

ny drogowskaz. Co wi cej, wydaje si , e Frankel celowo nie przytacza pierwszego zdania cytatu, 

w którym Liu przedstawia zwi zek logiczny pomi dzy poszczególnymi cz ciami swojej triady. Co 

za tym idzie, diagram na stronie 92 nale a oby podda  korekcie. Ibidem, s. 92.
42 Wed ug chi skiego badacza twórczo ci Liu Zhi, Jina Yijiu , zwrot  jest 

równoznaczny z Drog  Niebios  tiandao. Yijiu Jin, Zhongguo Yisilan tanmi, Dongfang chuban-

she, Beijing 1999, s. 217. 
43 Cho  nie wynika to bezpo rednio z tre ci przytoczonego cytatu, mo na przypuszcza , e pod 

poj ciem Zasady Niebios sino-muzu ma ski uczony pragn  ukry  ide  monoteistycznego Boga, która 

nie mie ci a si  w ramach wyznaczonych przez dyskurs neokonfucja ski.
44 Y. Jin, op. cit., s. 217.
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 wymiar nauczania Liu Zhi stanowi wedle Jina Yijiu przejaw my li sufickiej w teorii 

Liu45. Pochodz ce od m drca nauczanie stanowi „materialny” i „zewn trzny” przejaw 

drogi. Przenosi ono drog  na grunt ycia codziennego ka dego cz owieka i ustanawia 

system etyczny islamu. Nauczanie mo e si  utrzyma  tylko wtedy, gdy droga stanowi 

jego rdze  i podstaw . Nie jest mo liwe, by by o ono indywidualnym wymys em M dr-

ca nieopartym na drodze. Droga za  mo e zosta  ukazana ludziom jedynie wtedy, gdy 

zostanie im przekazana pod postaci  nauczania za po rednictwem m drca46.

Prawo jest z kolei konkretnym modelem post powania zgodnego z ogólnym, abstrak-

cyjnym wzorcem dobra przekazanym w nauczaniu. O ile nauczanie uciele nia zasady 

yuanze , prawo stanowi ich konkretyzacj  – sk ada si  z regu , przykaza  i prze-

pisów stosowanych na co dzie . Prawo pochodzi zatem w prostej linii od doskona ej 

Zasady Niebios i jest jej konkretn , ziemsk  inkarnacj . Stanowi ono standard oceny, 

dzi ki któremu ka dy mo e odró ni  zasad  od dz oraz dobro od z a. Sk ada si  ono 

przy tym z dwóch elementów – dotyczy bowiem relacji cz owieka i Boga  tiandao 

oraz cz owieka i bli niego  rendao, pomi dzy którymi powinna zachodzi  równo-

waga47. Podczas gdy droga i nauczanie s  wed ug Liu Zhi niezmienne i uniwersalne, 

w przypadku prawa dopuszcza on pewne odst pstwa i zmiany w zale no ci od czasu 

i miejsca, w którym nauczany jest islam48. 

Nauczanie i prawo tworz  dwie kolumny, na których opiera si  cz owiek w swym 

d eniu do jedno ci z Niebiosami. W ten sposób sino-muzu ma ski uczony czy chi -

sk  koncepcj  zjednoczenia Niebios i cz owieka   tianrenheyi z d eniem do 

Boga – Allaha i koncepcj  ma’ad zawart  w dziele Raziego, zak adaj c , e wszystko 

pochodzi od Boga i do niego powraca49. Liu wskazuje jedno  z Absolutem stanowi c  

powrót do stanu pierwotnej harmonii jako ostateczny cel egzystencji i pe n  realizacj  

ludzkiego potencja u. Jednocze nie uczony nawi zuje do koncepcji takiki (‘u wiadomienia, 

spostrze enia’) wyst puj cej w my li jednego z najs ynniejszych sufijskich szajchów, 

Ibn Arabiego. My liciel ten, mimo opierania si  w swym nauczaniu na tek cie Koranu 

i hadisach, uwa a  w a nie bezpo rednie poznanie za kluczowe dla osi gni cia jedno-

ci z Bogiem. Wedle Liu Zhi w d eniu do zjednoczenia podczas ziemskiej w drówki 

pomagaj  cz owiekowi trzy wozy50:

(...) 

“ ” (...) 

“ ” (...)

45 Ibidem, s. 217.
46 Ibidem, s. 218.
47 Ibidem, s. 218–219.
48 Ibidem, s. 220.
49 S. Murata, W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 34.
50 Poj cie to wyst puje w buddyzmie i nast puj co obja niane jest w buddyzmie chi skim: trzy 

wehiku y dziel  si  na mniejszy, po redni i wi kszy, i stanowi  schronienie dla istot przemierzaj cych 

samsar  w drodze do nirwany. Czasem bywaj  okre lane w nast puj cy sposób: mniejszy wehiku  

 xiaosheng jako  shengwen, czyli ‘uwa ny ucze ’, po redni wehiku   zhongsheng jako 

 yuanjue ‘o wiecony dla siebie’ i wi kszy wehiku   dasheng jako  pusa, ‘bodhisattwa’, 

urzeczywistnienie mahajanistycznego idea u istoty, która, osi gn wszy nirwan , nie decyduje si  na 

uwolnienie z cyklu narodzin i mierci, lecz pozostaje w nim, by pomaga  innym istotom czuj cym. 

Z. Liu, op. cit., s. 33.
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(...) 

Cheng, zai ye. Zai zhu fa yi, yi bei qiu dao zhe ci di qu fa ye. Chu yue li cheng. (…) 

Zong zai tian dao, ren dao, yi qie shi gong zhi tiao li, ci qin de jing ye zhe suo qu fa ye. 

Jin yue dao cheng. (…) Zong zai ren li, wu li, jin ren he tian zhi fa cheng, ci qiong li jin 

xing zhe suo qu fa ye. Zhong yue li cheng, you ming zhen cheng. (…) Zong zai wu wo, 

wu wu, tian ren yi zhi zhi wei yan, ci ke ji wan zhen zhe suo qu fa ye. (…) San cheng 

zhi shang, gen you chao cheng yi fa, ze tian ren hua yi. Ming ji min yi, fei yu yan wen 

zi ke chuan, fu qi ren zhi zi hui er yi.

Ka dy wóz niesie adunek. Te wozy nios  wzorce i prawo , by umo liwi  szukaj cym 

drogi stopniowe poj cie prawa. Pierwszy z nich zwie si  wozem szarii. Niesie w sobie 

drog  Niebios, drog  ludzi i czynniki warunkuj ce wszystkie rzeczy i sprawy. To prawo 

tych, którzy sumiennie kultywuj  cnot  i szanuj  swe powo anie. Nast pny jest wóz 

drogi. Jest odcinkiem prawa, który zawiera zasad  cz owieka i wszystkich zjawisk a tak e 

ca kowite po czenie cz owieka i Niebios. To prawo tych, co zg bili zasad  i wype nili 

sw  natur . Ostatnim jest wehiku  zasady, zwany te  wehiku em prawdy. Niesie subtelne 

s owa ‘braku-ja’ (braku ego), ‘bez-rzeczy’ i pe nego z czenia cz owieka z Niebiosami. 

To prawo tych, którzy przezwyci yli swe egoistyczne zap dy i wype nili prawd . Ponad 

tymi trzema wozami jest prawo przekraczaj ce ich granice, które przemienia Niebiosa 

i ludzi. Nazwy i znaki ulegaj  zmieszaniu i nie mo na tego Prawa wyrazi  s owami ni 

pismem, a jedynie w asnym zrozumieniem obj  i do wiadczy . 

Ostatecznym celem procesu duchowego rozwoju jest zatem osi gni cie pe nego zrozu-

mienia prawa, które wykracza jednak poza sum  rodków maj cych s u y  jego osi gni ciu 

i jest niewys awialne w swym mistycznym bytowaniu51. Znamienne, e w tej w drówce 

ku doskona o ci (kamal) podstawow  rol  pomocnicz  pe ni  utrwalone przez tradycj  

standardy zachowa  wyinterpretowane z szarii. Ostatecznie jednak, poszczególne wozy 

stanowi  jedynie pomoc w drodze do zrozumienia, a nie daj  gwarancji poznania ani nie 

obejmuj  ca o ci rzeczywisto ci. Zrozumienie to ka dy musi uzyska  indywidualnie, we 

w asnym sercu, odkrywaj c to, co zosta o w nim pierwotnie umieszczone przez Boga 

– dil-i hakiki (‘prawdziwe serce’) lub  chu xin (‘serce z pocz tku’)52. Takie uj cie 

przypomina koncepcj  Ibn Arabiego, który odró nia  lubb (‘ziarno’, przypomnienie sobie 

pierwotnej wiedzy zawartej w sercu) od kiszr (‘ upiny’, poznania intelektualnego)53. 

Poszczególne sk adniki poznania zdobywa si  poprzez praktyk  okre lonego rodzaju, 

pocz tkowo ci le powi zan  z yciem doczesnym, a na wy szych etapach tariki i hakiki 

maj c  charakter mistyczny i ezoteryczny. Istotnym elementem pocz tkowego stadium 

doskonalenia jest zgodne z naukami konfucja skimi wype nianie swojej spo ecznej roli 

i uwa ne obserwowanie oraz analizowanie zasad li  rz dz cych zachodz cymi dooko a 

zjawiskami wu , które zosta o wskazane (pod nazw  gewu  – ‘obserwacja zjawisk’) 

jako jeden z etapów doskonalenia w konfucja skim tek cie  Da Xue54. Na drugim 

51 Podobnie jak dharma, której zrozumienie mo na osi gn  tylko osobi cie, a ‘zr czne [u ycie] 

rodków’ fangbian  wiod ce do tego celu, jest jedynie pomoc .
52 S. Murata, W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 29.
53 Ibidem, s. 26.
54 Jest to, podobnie jak Zhongyong, jeden z rozdzia ów tekstu Liji, wydzielony przez braci Cheng. 

Opisuje drog  do osi gni cia doskona o ci moralnej we wszystkich dziedzinach ycia. 
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poziomie drogi zyskuje si  zrozumienie wiata ludzkiego i wchodzi w tajemniczy zwi -

zek z Niebiosami, by na trzecim pog bia  go i osi gn  ostateczny stan, przejawiaj cy 

si  zniesieniem podzia ów mi dzy „ja” i „nie-ja”, „tym” i „tamtym”, a wi c stanowi cy 

doskona e po czenie jednostki z wszech wiatem, niewyra alnym i nieopisywalnym55. 

Jest to do wiadczenie samej natury rzeczywisto ci. 

Prawo u Liu Zhi zawiera szari  i trzy wozy, a tak e czwarty, niedaj cy si  opisa  

s owami. Si ga Niebios oraz drogi a tak e stanowi dope nienie nauczania. Ostatnim 

elementem uk adu zarysowanego powy ej, który jednak nie zosta  wyra ony wprost 

w przytoczonych fragmentach, jest posta  m drca-Proroka (sheng )56, który osi gn  

zrozumienie rzeczywisto ci i dzia a zgodnie z drog  N iebios. M drzec ten ma za zadanie 

po czy  wiat ziemski i niebia ski, g osz c Prawo w wiecie ludzi i prowadz c ich ku 

niemu. Jest on wys annikiem Boga, wcielonym prawem i s owem Allaha (Logos), który 

za pomoc  prawa i nauczania komunikuje ludziom Zasad  Niebios57. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Liu Zhi wprowadzi  poj cie prawa i posta  m drca, by stworzy  pomost pomi dzy 

Zasad  Niebios a nauczaniem i umie ci  w swej koncepcji wzór moralnego post powania. 

Celem Liu, zgodnie z duchem sufizmu, nie by o proste nauczanie intelektualnych prawd 

zawartych w naukach koranicznych czy te  s owach Proroka, a raczej pokazanie czytel-

nikom drogi bezpo redniego poznania wiod cej do indywidualnego zrozumienia natury 

rzeczywisto ci i osi gni cia hakiki. Eklektyczna i nowatorska my l Liu Zhi czerpie z trzech 

g ównych nurtów filozofii chi skiej, traktuj cych o fa, wzbogacaj c je o wp ywy sufickie. 

Prawo pozwala o ograniczy  dze i wskazywa o post powanie zgodne z moralno ci  

i zasad  dobra, co przybli a je do li u Xunzi’ego. Ka dy cz owiek osi ga  indywidualne 

zrozumienie prawa w mudnym procesie doskonalenia wewn trznego, zwi zanego ze 

wszystkimi aspektami ziemskiego bytowania – od sumiennego wype niania ról spo ecz-

nych i nauki prawide  szarii, a  do uwa nego obserwowania i rozpoznawania zjawisk 

zachodz cych wokó . By o ono interpretowane przez m drca, przedstawiciela Niebios 

na ziemi, który komunikowa  je wspó wyznawcom, podobnie jak Konfucjusz obja nia  

wol  Niebios swym uczniom.

Prawo stanowi o jasny wzorzec maj cy swe ród o we w adzy najwy szego suwerena 

– bezosobowej Zasady Niebios. Jej pos annik i znawca, m drzec, by  zwi zany z pra-

wem w sposób przywodz cy na my l symbiotyczn  relacj  w adcy i fa, przedstawion  

w rozwa aniach wspomnianego wcze niej my liciela Han Feia. Bez prawa m drzec nie 

móg by krzewi  islamu, przybli aj c ludziom Zasad  Niebios, tak jak w adca bez fa nie 

by by w stanie roztoczy  swego panowania nad terytorium pa stwa. Bez m drca prawo 

nie zosta oby objawione, tak jak bez w adcy nie osta oby si  fa. 

55 Podobne w tki w my li chi skiej mo na dostrzec ju  u Mencjusza, który mia  stwierdzi , i  

„Dziesi  tysi cy rzeczy zawiera si  w nas.” Mencius.  – Mengzi [online], – Jin Xin I, 

line 4. http://ctext.org/mengzi. [03.01.2016].
56 U yte przeze mnie w tym miejscu okre lenie m drzec-Prorok ma na celu pokazanie prze-

nikania si  w my li Liu Zhi elementów islamu i chi skich. Warto jednak zaznaczy , e w tradycji 

muzu ma skiej specyficzna funkcja, któr  Allah nada  Mahometowi, sta a si  niedost pna dla innych 

ludzi po mierci Proroka. Nie znaczy to jednak, e nie mogli oni wzorowa  si  na jego s owach, 

czynach i my lach. S. Murata, W. Chittick, W. Tu, The Sage Learning of Liu Zhi, op. cit., s. 74–75.
57 Frankel, Rectifying..., op. cit., s. 91–92.
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Podobnie jak buddyjska dharma, prawo, obejmuj c wszystkie sk adniki wiata zmy-

s owego, pozwala o uzyska  wgl d w natur  najwy szej rzeczywisto ci i do wiadczy  

transcendentalnego, niewyra alnego za pomoc  s ów, obcowania z absolutem. Zgodnie 

z naukami sufickimi, podkre laj cymi indywidualne, nag e zrozumienie osi gane poprzez 

odkrycie „prawdziwego serca” i wskazuj cymi z czenie z Bogiem jako ostateczny cel, 

Liu wykazywa , e na najwy szym poziomie zrozumienia prawa zacieraj  si  wszelkie 

ró nice pomi dzy obiektami, wynikaj ce z j zykowego obrazu rzeczywisto ci i poznania 

o charakterze ci le intelektualnym, a ograniczona perspektywa jednostkowa zast piona 

zostaje pe nym, mistycznym zjednoczeniem ze wiatem. Takie uj cie prawa jest wia-

dectwem niezwyk ej erudycji, pomys owo ci i wie o ci my li sino-muzu ma skiego 

uczonego, która stanowi istotn  i niepowtarzaln  cz  nie tylko chi skiej, lecz tak e 

wiatowej kultury duchowej.
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