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Abstract 

This paper provides an analysis of the gradual degeneration of philosophical-libertarian 

Taoism (the Lao-Zhuang tradition, including Neo-Taoism) into religious-authoritarian Taoism 

(the Huang-Lao tradition, including Taoist religion). It emphasizes not only the influence of 

Yang Zhu and Hui Shi on early Taoist philosophy but also the influence of Legalism (and 

Indian Buddhism) on later religious-authoritarian Taoism. The main thesis of the paper is that 

the transformation of Taoist political thought was caused primarily by the rulers' policy.  

 

 

Wprowadzenie 

W Stumilowym Lesie niełatwo doszukać się myśli politycznej. Bestsellery Benjamina 

Hoffa (Tao Kubusia Puchatka i Te Prosiaczka), z których większość zainteresowanych 

czerpie wiedzę o taoizmie, przedstawiają go w sposób raczej apolityczny i niezbyt poważny – 

jako jedynie pewną filozofię życia, uzupełnioną elementami współczesnego New Age. 

Podobnie zachodni autorzy, zainteresowani tzw. „rozwojem duchowym” (np. Theo Fischer w 

książce Wu Wei. Płyń z prądem życia), wpisują taoizm w szersze ramy „wschodniej mądrości” 

i umieszczają obok buddyzmu, tym samym zatracając jego swoistość1. Mając taką wiedzę nie 

można zrozumieć, dlaczego prof. Murray Rothbard napisał, iż wielki taoistyczny filozof 

                                                
1  Temat wpływu indyjskiego buddyzmu na przemianę taoizmu i na jego obecne postrzeganie rozwinięty 

zostanie w artykule w Gdańskich Studiach Azji Wschodniej. 
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Zhuangzi był „pierwszym anarchistą w historii ludzkiej myśli”2. Podobnie niezrozumiałe jest 

szukanie przez cenioną powieściopisarkę, Ursulę K. Le Guin, anarcho-komunistycznych 

elementów w dziele innego wielkiego taoisty, Laozi, czy wreszcie uznanie go za „pierwszego 

libertarianina”, jak napisano w znanym amerykańskim przewodniku po myśli wolnościowej3. 

Niniejszy artykuł jest zapewne pierwszą tak kompleksową próbą ujęcia taoizmu w 

kontekście władzy – jej wspierania lub zwalczania4; odpowiada zatem na wezwanie prof. 

Livii Kohn sprzed kilku lat: „pilnym zadaniem nauki jest lepsze poznanie taoistycznej myśli i 

działalności politycznej”5. Dotychczas zazwyczaj całkiem osobno badano taoistyczną 

filozofię i religię, nie zajmując się politologiczną analizą transformacji pierwszego w drugie, 

skutkiem czego nie doczekała się ona klarownego wyjaśnienia. W celu wypełnienia tej luki 

zostały postawione następujące tezy: (1) filozofia taoistyczna ma charakter wolnościowy; (2) 

religia taoistyczna ma charakter autorytarny; (3) przemiana taoizmu z filozofii w religię 

spowodowana była głównie zabiegami ze strony państwa. Celem artykułu jest 

usystematyzowanie taoistycznych poglądów na władzę oraz postaw wobec niej, na czym 

skorzystać mogą wszyscy zainteresowani tematyką Dalekiego Wschodu, a także miłośnicy 

wolności, w tym m.in. liberałowie, libertarianie i anarchiści (którzy zgłaszali zapotrzebowanie 

na taki tekst już od wielu lat). Koncepcję badania oparto na zintegrowanym podejściu 

metodologicznym, zakładającym zastosowanie analizy tekstów źródłowych i metody 

porównawczej. Interdyscyplinarność kwestii badawczych skłoniła autora do skorzystania z 

dorobku filozofii, politologii, sinologii, religioznawstwa oraz historii. Uwagę poświęcono 

przede wszystkim aspektowi myśli, ale także działaniom społecznym (w mniejszym zakresie). 

Jak już wskazano, artykuł bazuje na wyraźnym rozróżnieniu między taoizmem 

filozoficznym, zwanym też szkołą taoistyczną, a taoizmem religijnym – który w 

przeciwieństwie do pierwszego propaguje działanie przeciw naturze (np. osiąganie 

nieśmiertelności), przeto zawiera wiarę w nadnaturalność, a ponadto liczne przesądy, 

obrządki, mity, kulty, dogmaty oraz hierarchiczne instytucje6. Podążając dalej za prof. Feng 

Youlanem, czołowych filozofów taoistycznych omówiono w następującym porządku 

chronologicznym: Yang Zhu (Jang Czu), Laozi (Lao-cy), Zhuangzi (Czuang-cy), neotaoiści-

                                                
2  M. Rothbard, Libertarianizm w starożytnych Chinach, http://mises.pl/wp-

content/uploads/2013/01/Libertarianizm-w-starozytnych-Chinach.pdf, odczyt z dn. 20.07.2018, s. 2. 

3  D. Boaz, Libertarianizm, Poznań 2005, s. 39, 44. Por. R.T. Long, Austro-Libertarian Themes in Early 

Confucianism, „Journal of Libertarian Studies” 2003, tom 17, nr 3, s. 35–62. Roderick T. Long za bardziej 

zgodny z libertarianizmem (amerykańskim i szkoły austriackiej) uważa wczesny konfucjanizm. 

4  Artykuł jest rozwinięciem referatu wygłoszonego 20 grudnia 2017 r. na konferencji naukowej pt. 
„Orient Daleki i Bliski” / „Orient Far and Near”. Autor jest też wdzięczny Instytutowi Konfucjusza UWr za 

możliwość odbycia rocznego kursu z „Chińskich religii i filozofii”. Słowa podziękowania należą się ponadto 

Pani Prof. Janinie Fras za sprawdzenie tekstu pod względem językowym. 

5  L. Kohn, Taoizm. Wprowadzenie, Kraków 2012, s. 285. 

6  F. Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001, s. 5. Zob. też W. Tyloch, Bogowie 

czterech stron świata, Łódź 1988, s. 20–30. 
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racjonaliści, neotaoiści-sentymentaliści. Religię natomiast analizowano osobno, od początków 

w szkole Huang-Lao i ruchu Żółtych Turbanów do czasów współczesnych, przede wszystkim 

skupiając się jednak na pierwszych wiekach jej rozwoju. 

 

Filozofia taoistyczna (daojia, in. daodejia): V–III wiek p.n.e.7 

Przez filozofię należy rozumieć w artykule „systematyczne myślenie refleksyjne o życiu”, 

przy czym celem praktycznym jej studiowania jest w Chinach nie tylko sama wiedza (jak to 

ma miejsce często na Zachodzie), ale też odpowiednie kształtowanie własnego charakteru, 

doświadczanie mądrości, życie zgodnie z nią8. Chińscy mędrcy (za wyjątkiem członków 

szkoły nazw, szkoły moistów, a także konfucjanisty Xunzi) nie dysponowali rozwiniętą logiką 

i teorią argumentacji – w przeciwieństwie do filozofów zachodnich, filozofów-logików – a 

zatem wypowiadali się w sposób mało precyzyjny, acz sugestywny, często nielinearny; 

zazwyczaj w formie aforyzmów, aluzji, sentencji, przypowiastek oraz metaforycznych 

obrazów, zbliżając swoją myśl do sztuki9. Z powodu różnic kulturowych, niektórzy 

etykietowali filozofię chińską jako zbyt „tajemniczą” i tym samym mało interesującą ze ściśle 

naukowego punktu widzenia. Sami Chińczycy jednak nie postrzegali tak swojej filozofii, 

nadając jej ogromny walor praktyczności – dotyczyła ona bowiem przede wszystkim tego, jak 

należy postępować i jak powinno być zorganizowane społeczeństwo, a zatem zagadnień 

etycznych i społeczno-politycznych10. Przystępując do badań myśli chińskiej należy zatem 

starać się wyzbyć pewnych europocentrycznych uprzedzeń. 

Starożytni chińscy filozofowie byli prywatnymi nauczycielami, wokół których gromadzili 

się adepci, płacący za naukę w naturze (np. ziarnem). Chociaż uczniowie zwracali się do 

swoich nauczycieli z wielkim szacunkiem – jako do „mistrzów” (zi, stąd też np. Yang-zi, Lao-

zi, Zhuang-zi), to kierowali się rozeznaniem w ich wiedzy, a także oceną postępowania i 

charakteru; uczniowie sami wybierali sobie mistrzów i mogli od nich odejść, gdy tylko 

przestali się z nimi zgadzać (dobrowolność). Starochińską manierą było leksykalne zespolenie 

autorstwa z tytułem dzieła, więc przez Laozi należy na następnych stronach rozumieć księgę 

napisaną wg tradycji przez mędrca Laozi11 (tak samo w przypadku podziału na Zhuangzi-

człowieka i Zhuangzi-księgę). Najmniej wiemy o prawdopodobnie pierwszym taoiście i 

naturaliście Yang Zhu (Yangzi), którego myśl trzeba rekonstruować na podstawie kilku 

                                                
7  Yang Zhu żył najprawdopodobniej w V wieku, Laozi – V lub IV wieku, a Zhuangzi – IV i III w. 

8  F. Youlan, op. cit., s. 4, 13–14. 

9  Ibidem, s. 14–17. 

10  J. Liu, Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu, Kraków 

2010, s. 8–10. Filozofia zachodnia zaś bardziej skłaniała się wtedy ku metafizyce i epistemologii... 

11  Warto wspomnieć jak ważną: Laozi, obok Biblii, jest najczęściej tłumaczoną książką na świecie. 
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różnych źródeł, przy czym żadne z nich nie pochodzi od samego filozofa12. 

W historii zapisała się przede wszystkim następująca nauka mistrza Yanga: „Starożytni dla 

dobra całego świata nie poświęciliby jednego włosa, cały świat zaś nie domagał się nawet 

jednego życia ludzkiego. Nikt nie poświęcał włosa, nikt nie chciał pomóc światu, na świecie 

panował ład”13. Tak kontrowersyjne oświadczenie było w Chinach przyczyną częstych 

oskarżeń o egoizm. Odczytując jednak wypowiedź przypisywaną Yang Zhu w kontekście 

całego ustępu (polemika z moistą14, wzmianki o służeniu państwu) można domniemywać, że 

był to po prostu atak na skrajny altruizm moistów, którzy wymagali od jednostki zupełnego 

poświęcenia dla korzyści innych, a także wyraz niechęci wobec państwowotwórczych 

wysiłków, dokonywanych kosztem ludzi oraz wobec przynoszenia korzyści państwu. Taką 

interpretację potęguje odczytanie postawy Yang Zhu „każdy dla siebie samego” (wei wo) 

przez słynnego konfucjanistę Mencjusza jako podważającej rolę porządku politycznego i 

autorytet sprawujących władzę w kraju, jako wręcz równej „odrzuceniu swojego władcy”15. 

Nie ma pewności, czy mistrz Yang miał rzeczywiście anarchistyczne przekonania, na pewno 

był on jednak – tak jak różni obrońcy wolności indywidualnej – przeciwny poświęcaniu 

ludzkiego życia („cały świat zaś nie domagał się nawet jednego życia ludzkiego”) i 

naruszaniu integralności cielesnej kogokolwiek w imię państwa, niezależnie od motywów 

oraz ewentualnych „korzyści” tegoż. Można ponadto wnioskować, iż filozof nie wierzył w 

naturalną agresywność ludzi przed powstaniem państwa16 (tzn. odrzucał wizję anarchii lub 

stanu natury jako brutalnego chaosu – w przeciwieństwie do moistów), przypisując realizacji 

swojego wei wo zdolność tworzenia ładu społecznego. Miał on rzec, że starożytni (mający 

być dla nas wzorem): „Podążali za naturalnymi skłonnościami, nie stając na drodze 

przyjemności tysięcy istnień”17 (czyli w naturalny sposób nie naruszali wolności innych, jak i 

my nie powinniśmy tego czynić). To czyniłoby z niego zdecydowanie bardziej indywidualistę 

niż egoistę18, człowieka „lekceważącego rzeczy i ceniącego życie”19, dalekiego przy tym od 

egoizmu A. Rand, F. Nietzschego oraz M. Stirnera. Wątek Yangzi pojawia się u Laozi i 

Zhuangzi20, miał więc kluczowe znaczenie dla dalszych losów omawianej filozofii. 

                                                
12  Zob. np. F. Youlan, op. cit., s. 69–77. 

13  Liezi, Prawdziwa Księga Pustki. Przypowieści taoistyczne, Warszawa 2006, s. 120. 

14  Uczniem Mozi (Mo Di), zwolennikiem moizmu (motizmu). 

15  B.I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, Kraków 2009, s. 197, 265. 

16  Ibidem, s. 182. 

17  Liezi, op. cit., s. 103. 

18  Zob. E. Brindley, Individualism in Classical Chinese Thought, [w:] Internet Encyclopedia of 
Philosophy, http://www.iep.utm.edu/ind-chin/, odczyt z dn. 20.07.2018, rozdz. 7. 

19  F. Youlan, op. cit., s. 71. Yangzi cenił po prostu życie, akcentując zdecydowaną wyższość być nad mieć. 

20  B.I. Schwartz, op. cit., s. 196. Zob. też F. Youlan, op. cit., s. 73–74. Ponadto Yang Zhu często występuje 

w roli rozmówcy w księgach Zhuangzi oraz Liezi. Sam Zhuangzi był prawdopodobnie uważany w swoich 

czasach po prostu za zwolennika poglądów Yang Zhu (K. Burns, Księga mędrców Wschodu, Warszawa 2006, s. 

194). 
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Za twórcę taoizmu uchodzi w tradycji Laozi, być może jako postać mniej kontrowersyjna 

od „egoisty” Yang Zhu. Również on podjął się krytyki innych szkół, w tym przypadku 

głównie umiarkowanie etatystycznych konfucjanistów i skrajnie etatystycznych legistów. 

Rządy minimalne taoistycznego władcy, „którego istnienia ludzie nawet nie zauważają”, 

uznał Laozi za lepsze od humanitarnych rządów dobrotliwego konfucjańskiego monarchy 

(„którego kochają i szanują”), a te z kolei za lepsze od władzy legisty-autokraty („którego się 

boją”) i zwykłego tyrana21. Za sprzeciw wobec konfucjanizmu – a dokładniej wobec jego 

przekonania o tym, iż język adekwatnie opisuje rzeczywistość taką, jaką ona jest – należałoby 

też uznać zdanie otwierające Laozi: „Takie dao, o którym da się mówić (dao) [to gra słów, 

gdyż ta sama nazwa została tutaj użyta czasownikowo, tzn. dao w znaczeniu „mówić” – 

D.K.], nie jest trwałym Dao”22. W ten sposób unika się powierzchownego odczytania 

trudnych słów filozofa jako „beznadziejnie metafizycznych”. Chociaż widać w jego myśli 

pewien językowy sceptycyzm, obcy zachodniemu logocentryzmowi, to nie jest on jednak 

skrajny, gdyż Laozi starał się przybliżyć czytelnikom Tao (Dao) za pomocą języka i napisał w 

tym celu – co prawda bardzo krótką, ale jednak – książkę. Zdawał on sobie po prostu sprawę 

z instrumentalnego wykorzystywania przez wielu ludzi słów do realizacji ich własnych celów 

politycznych (manipulowanie nazwami przez rządzących miłośników hierarchii stało się 

kluczowe już dla pierwszych chińskich etatystów)23, sprzyjał tym samym krytycznej analizie 

dyskursu. Dokładne filozoficzne rozważania nad Tao nie należą do przedmiotu tego artykułu, 

poniżej zostanie więc pokazane tylko praktyczne zastosowanie wniosków myśliciela. 

Interpretację myśli politycznej Laozi jako bardzo bliskiej wolnościowej zasadzie Thoreau 

– „najlepszy rząd to taki, który najmniej rządzi” – wspierają następujące cytaty z jego dzieła: 

„Gdy rząd jest dokuczliwie natrętny, Ludzie będą moralnie skrzywieni”24; „Jeśli władcy 

trzymaliby się Drogi [czyli Tao – D.K.], dziesięć tysięcy rzeczy [tzn. wszystkie istoty – D.K.] 

same dbałyby o siebie”25; „Im więcej w świecie ograniczeń i zakazów, tym ludzie biedniejsi. 

(…) Im głośniejsze wołanie o prawo i porządek, tym więcej złodziei i oszustów”26 – czego 

rozwinięcie skomentował w IX wieku Wang Chen, iż „w nieobecności podatków i danin [w 

innych miejscach komentator pisał o minimalnych podatkach – D.K.] wśród ludzi zapanuje 

                                                
21  Laozi, Tao Te Ching, Gliwice 2010a, s. 49. Podobnie, wg rozdziału 38 Laozi, w hierarchii wartości 

najwyżej sytuują się wartości taoistyczne, znacznie niżej od nich tradycyjnie konfucjańskie (ren i yi), natomiast 

negatywny charakter ma li (etykieta, rytuał, posłuszeństwo/uległość), które nabrało później centralnego 

znaczenia dla Xunzi – zwolennika autorytaryzmu i nauczyciela słynnych legistów. 

22  J. Liu, op. cit., s. 6. 
23  Zob. K. Burns, op. cit., s. 172–174. 

24  R.D. Sawyer, Wang Chen, Tao wojny, Gliwice 2009, s. 206. 

25  Laozi, Tao Te King, Warszawa 2010b, s. 48. „Zatem mądry lider może powiedzieć: praktykuję 

niedziałanie [wuwei – D.K.], a ludzie sami się o siebie troszczą” (ibidem, s. 75). Na temat „dziesięciu tysięcy 

rzeczy” – zob. Zhuangzi, Prawdziwa księga południowego kwiatu, Warszawa 2009, s. 360. 

26  Laozi, op. cit., 2010b, s. 74. 
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ład i z każdym dniem będą oni zamożnieć”27. Widać w tych wszystkich wypowiedziach 

stanowczy sprzeciw Laozi wobec interwencjonizmu państwowego, jako zarówno 

niemoralnego (jedno ze znaczeń Tao jest moralne), jak i w szerszej perspektywie 

nieskutecznego (czasem wręcz przeciwskutecznego). 

Taoistyczne Tao stanowiło radykalną alternatywę dla dominującego dyskursu epoki, m.in. 

przez swój egalitarny charakter, widoczny chociażby w niespotykanym w tamtych czasach 

dowartościowaniu pierwiastka żeńskiego i zdetronizowaniu męskiego28. Widać też u Laozi 

sprzeciw wobec innych nierówności społecznych i gotowość do usprawiedliwienia 

nieposłuszeństwa wobec opresyjnej władzy: „Ludzie buntują się. Bogaci ich ciemiężą, oto 

dlaczego ludzie buntują się”29, a także uznanie za „bezwstydnych złodziei”30 lub „heroldów 

rozboju” tych, którzy „posiadają więcej dóbr, niż mogą wykorzystać”31. Może to jednak 

budzić u niektórych obecnie skojarzenia z marksizmem – tym samym obawianie się brutalnej, 

odgórnej kolektywizacji. Niechęć Laozi do rządu aktywistów i jego poparcie dla „prostej 

formy rządu” lub „rządu minimalnego”32 wskazywałyby jednak wyraźnie na wolnościowy 

charakter sugerowanych przekształceń własnościowych, szczególnie gdy taoiści „równają bez 

piłowania, prostują bez przymusu”33. Za takimi przekształceniami opowiedzieli się wiele 

wieków później zachodni libertariańscy socjaliści, m.in. w mutualistycznej formie własności 

użytkowej (possession)34, za sprawą której – bez państwa lub przy państwie minimalnym (oba 

rozwiązania w różnych okresach swojego życia popierał P.J. Proudhon) – znacznie utrudnione 

byłoby posiadanie więcej dóbr, niż można wykorzystać. W literaturze spotkać też można 

zarzuty wobec Laozi – głównie na podstawie rozdziału 80 – o promowanie prymitywizmu, 

równości w zacofanej plemiennej osadzie. Chociaż były już one odpierane35, warto dodać, że 

promowanie przez filozofa „niewiedzy” (yu) dotyczy wszystkich, również jego samego oraz 

władcy, a należy przez to rozumieć nie dosłowną niewiedzę, tylko prostotę i niewinność36. 

Sama niechęć do „wiedzy” dotyczyłaby tylko pewnych jej rodzajów (biurokratycznych, 

makiawelicznych i moralizatorskich), w związku z popularnością w tamtych czasach z jednej 

strony wyrachowanych intelektualistów, którzy prześcigali się w oferowaniu władcom 

wskazówek użytecznych do manipulowania ludem oraz skutecznego niszczenia 

                                                
27  R.D. Sawyer, Wang Chen, op. cit., s. 203–204. 

28  K. Burns, op. cit., s. 184. 

29  Laozi, op. cit., 2010b, s. 95. 

30  Ibidem, s. 68. 

31  Laozi, op. cit., 2010a, s. 123. 

32  R.D. Sawyer, Wang Chen, op. cit., s. 215, 247, 257. 
33  Laozi, op. cit., 2010b, s. 76. 

34  A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2008, s. 206–207. 

35  Zob. Laozi, op. cit., 2010b, s. 129–130. Ponadto bardzo ostrożny stosunek do nowych technologii oraz 

pisma mógłby wynikać po prostu z ich wykorzystywania wówczas do brutalnego umacniania swej władzy przez 

feudałów, o czym wspominał Joseph Needham. 

36  F. Youlan, op. cit., s. 119. 
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przeciwników, a z drugiej strony konfucjanistów – zwanych wtedy ru i utożsamianych z 

uczonymi w ogóle37 – którzy gorliwie nauczali skomplikowanej etykiety i tradycyjnych 

rytuałów. Tacy dumni z siebie „wiedzący” niszczyli zatem yu – przyrodzoną niewinność i 

prostotę – pozbawiając z czasem lud naturalnej wolności. 

Historia młodego człowieka, który pojechał za granicę by nauczyć się sztuki chodzenia w 

Handanie – stolicy słynącej z kultury i ogłady – a w swym konformizmie zapomniał, jak sam 

dawniej chodził i wracał do domu na czworakach38, świetnie przybliża humorystyczny styl i 

nonkonformizm39 ostatniego mędrca ze szkoły taoistycznej, czyli Zhuangzi. Jego dzieło to 

„prawdziwa perła chińskiej filozofii i literatury starożytnej”40, znane też ze swojej 

nowatorskiej obrony różnorodności i subiektywnego doświadczenia41, co niektórzy uważają 

jednak za odbiegające od poszukiwania obiektywnych, fundamentalnych i uniwersalnych 

praw przez Laozi (problem znika gdy zrozumie się, iż Laozi skupił się bardziej na samym 

Tao, Zhuangzi zaś – na pochodzącym bezpośrednio od Tao, i równie istotnym, 

indywidualizującym te42). Powszechnie przyjmuje się, że Zhuangzi był bardzo 

zainteresowany językiem, a jego podejście do języka bywa określane jako sceptyczne i 

dekonstrukcyjne (i tym samym podobne do Derridy) przez jednych43, natomiast przez innych 

jako analityczne – pokrewne tym samym szkole nazw (polemistom, logikom), której 

prawdziwym spadkobiercą miał być właśnie mistrz Zhuang, a przyjaźnił się on nawet z 

jednym z największych przedstawicieli tej szkoły, czyli z Hui Shi (Huizi)44. Niezależnie od 

tego, która interpretacja jest bliższa prawdzie, oba podejścia mają ważną wspólną cechę – 

umożliwiają podważanie tradycji i ustalonego porządku społecznego, co wywołało wkrótce 

autorytarną reakcję ze strony Xunzi oraz Han Fei, sama zaś księga Zhuangzi nigdy nie została 

umieszczona na liście najważniejszych dzieł literatury oficjalnej. Taoiści niemal jako jedyni w 

Chinach nie bali się poddawać klasykę krytycznym ocenom i analizom45. Pod względem 

politycznym ich myśl ma bardzo radykalny potencjał, zauważono bowiem bliskość dawnych 

jej ideałów do współczesnych anarchistycznych46. Ten wolnościowy wątek zostanie zbadany 

poniżej. Zanim to nastąpi należy zaznaczyć, że tradycyjne przekonanie o bezsprzecznej 

autentyczności tylko tzw. części wewnętrznej Zhuangzi – tzn. siedmiu pierwszych rozdziałów 

                                                
37  Ibidem, s. 35. 

38  Zhuangzi, op. cit., s. 180, 185. 

39  Zob. zwłaszcza ibidem, s. 102, 274. 

40  Ibidem, s. 5. 

41  Zob. K. Burns, op. cit., s. 178, 190; F. Youlan, op. cit., s. 123–125. 

42  Zapisywane też jako de, było częścią alternatywnej nazwy dla taoizmu filozoficznego: daodejia. 
43  J. Liu, op. cit., s. 157. 

44  Ch. Hansen, A Daoist Theory of Chinese Thought: A Philosophical Interpretation, New York 2000, s. 

xiv–xv; F. Youlan, op. cit., s. 92–93, 106. Obaj profesorowie (Hansen i Youlan) podkreślają szczególne 

znaczenie szkoły nazw (mingjia) dla filozofii taoistycznej. 

45  H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Kraków 2005, s. 228. 

46  F. Youlan, op. cit., s. 33. 
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– zostało w niniejszym artykule odrzucone jako słabo umotywowane. Przyjęto w zamian 

podział autorstwa doświadczonego sinologa i tłumacza księgi, dr. Marcina Jacoby, a zgodnie z 

nim wykorzystane dalej fragmenty przejawiają największe prawdopodobieństwo 

autentyczności (pochodzenia od samego mistrza Zhuanga), mniejsza część może pochodzić 

od uczniów już po śmierci filozofa, żadne natomiast nie wykazują oznak nieautentyczności47. 

W przeciwieństwie do Laozi, który starał się przekonać rządzących do dobrowolnego 

ograniczenia ich własnej władzy, wolnościowe stanowisko Zhuangzi jest raczej 

bezkompromisowe. Jego księga rozpoczyna się tytułowym wyrażeniem „xiao yao”, czyli 

„nieskrępowaną swobodą”48, przypomina o naturalnym pragnieniu wolności (odrzucając 

naturalność paternalizmu)49, a wyznając zasadę „Rządzenie ludźmi to wielkie zło!”50 i z 

pogardą porównując zajmowanie wysokiego stanowiska w rządzie do sowy łapiącej nadgniłą 

mysz51, przedstawia konsekwentną odmowę wszelkiej służby państwu52. Filozof idzie jednak 

znacznie dalej; niczym większość współczesnych anarchistów wskazuje na systemowe 

przyczyny przestępczości i stawia ważne pytanie retoryczne: „rabunek możliwy jest wtedy, 

gdy brakuje majątku. Kogo więc należy raczej obarczać winą za poczynania rozbójników i 

złoczyńców?”53. Z lektury innych fragmentów dzieła dowiedzieć się można, że istnieje 

„wielki rozbójnik” – a w porównaniu z nim niewielka jest wina przestępców z pytania 

powyżej, z którymi oficjalnie walczy państwo – przy czym ów „wielkim rozbójnikiem” jest... 

samo państwo, co jasno wynika z kontekstu54. Zhuangzi stwierdza nawet wprost w dwóch 

różnych rozdziałach: „Bo kto zrabuje klamrę od pasa, traci życie, ale kto zrabuje całe 

państwo, ten zostaje księciem udzielnym”55, a także „Drobnych rozbójników się łapie, wielcy 

rozbójnicy stają się władcami udzielnymi”56. Z tego względu, iż Chińczycy nie znali wtedy 

republiki i monarchia była utożsamiana z państwem w ogóle, a chiński neotaoistyczny 

anarchizm kilka wieków później zwany był „wujun” („bez księcia”, tzn. „bez władcy”)57, 

„udzielny” z kolei wskazuje na suwerenność, autonomię i niezależność władzy państwowej 

oskarżanej tu o kradzież (oczywiście czysto egoistyczną, dla siebie), to tym samym można 

zauważyć w Zhuangzi cechę definicyjną anarchistycznej krytyki – silne przekonanie, iż 

państwo ma per se stałą tendencję do rządzenia dla siebie samego (czyli w interesie nade 

                                                
47  Zhuangzi, op. cit., s. 9–11, a także przypisy do poszczególnych rozdziałów. 

48  Ibidem, s. 21, 26. 

49  Zob. ibidem, s. 49 (ustęp 4). 

50  Ibidem, s. 121. Rozdział, w którym została ona jasno wyrażona, poświęcony jest swobodzie. 

51  Ibidem, s. 181. 

52  Zob. ibidem, s. 181, 336. 
53  Ibidem, s. 274–275 (ustęp 7). 

54  Zob. ibidem, s. 108–110. 

55  Ibidem, s. 110. 

56  Ibidem, s. 314. 

57  J. Rapp, Daoism and Anarchism: Critiques of State Autonomy in Ancient and Modern China, New York 

2012, s. 5, 26, 31. 
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wszystko tych, którzy sprawuję de facto władzę) i tym samym uzyskiwania autonomii wobec 

poddanych jego władzy ludzi58. Dodatkowo, tak jak anarchiści, odrzuca taoista moralność 

racji stanu, a zatem sfera polityki nie powinna rządzić się wg niego swą własną etyką, 

odrębną od moralności indywidualnej, która obowiązuje obywateli/poddanych. Z tej 

radykalnie wolnościowej perspektywy można właśnie zarzucać państwu grabież. 

W przeciwieństwie do myślicieli etatystycznych, zarówno starożytnych (np. Arystotelesa, 

który nauczał o naturalności państwa), jak i nowożytnych (np. Hobbesa, który stan natury 

uznał za „wojnę wszystkich przeciw wszystkim”), Zhuangzi pisał o naturalności 

społeczeństwa bezpaństwowego, odwołując się do przykładu prehistorycznych łowców-

zbieraczy i prostych wspólnot rolniczych, egalitarnego „pierwotnego społeczeństwa 

dobrobytu” – według określenia amerykańskiego antropologa kulturowego, prof. Marshalla 

Sahlinsa. Za anarchistyczny tekst uznawany jest zwłaszcza rozdział dziewiąty Zhuangzi59. 

Jest w nim często używany czasownik zhi (dosł. „zaprowadzać porządek”, „rządzić”; również 

„kiełznać”, „panować nad”, „tresować”), a działanie o charakterze zhi uznał taoistyczny 

filozof za sprzeczne z naturą (w domyśle ludzką, ponieważ nieco niżej autor pisze już o 

niezmiennej naturze ludzkiej), za niepożądane przez byty, którym się to narzuca, po czym 

wyraźnie odniósł powyższe rozważania do wymiaru politycznego: „Takie same błędy 

popełniają ci, którzy panują nad światem”60. Po krytyce rządzenia przeszedł Zhuangzi do 

opisu idealnego taoistycznego ładu, najbliższego Tao („pokolenie najwyższego de”) i naturze 

ludzkiej – kiedy wszyscy żyli w ekologicznej harmonii z przyrodą, byli szczęśliwi i najedzeni, 

a także nie znali konfucjańskiej hierarchii społecznej – który to bezpaństwowy porządek wg 

niego naprawdę miał kiedyś miejsce (za czasów Hexu, tzn. nie tylko przed rządami pierwszej 

dynastii chińskiej Xia61, ale nawet przed legendarnym cywilizatorem zwanym „Żółtym 

Cesarzem”, a zatem definitywnie przed powstaniem państwa)62. Winą za zniszczenie tej 

prehistorycznej wolności obarczył filozof tzw. „Wielkich Mędrców” (proto-konfucjanistów, 

czyli uczonych ceniących władzę i sprawujących urzędy), którzy m.in. „coraz bardziej 

rygorystyczne tworzyli rytuały”, a to zakończyło równą wolność, wprowadziło podziały 

klasowe, szaloną rywalizację, a także władzę posiadających nad nieposiadającymi (Zhuangzi 

ubolewa np. nad powstaniem rytualnych tabliczek, stanowiących symbol władzy i pozycji 

                                                
58  Ibidem, s. 216. 

59  Ibidem, s. 221–223. 
60  Zhuangzi, op. cit., s. 105, 107. 

61  O dowodach na istnienie państwa od czasów pierwszych dynastii Xia i Shang, a także o promowaniu 

państwowości na drodze podbojów, zob. J.K. Fairbank, Historia Chin: nowe spojrzenie, Warszawa – Gdańsk 

2004, s. 33–38. 

62  Zob. Zhuangzi, op. cit., s. 105–107. Konfucjusz natomiast gloryfikował panowanie wczesnej dynastii 

Zhou, a Mozi – wczesnej dynastii Xia. 
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społecznej możnych)63. 

Ten fascynujący wątek rozwijany był jeszcze w kilku innych ustępach, gdzie też 

podkreślono rolę zgubnej pychy rozumu etatystycznych intelektualistów – tworzących zawiłe 

koncepcje i odrzucających wuwei (zob. kolejny rozdział) – z których altruistycznych intencji 

wynikały nieszczęścia sprowadzane na lud przez rządzących64. W czasach taoistycznego ładu 

ludzie „wolni byli od chęci czynienia sobie nawzajem krzywdy”, lecz później idea władzy 

zaczęła się rozwijać, pojawiły się krwawe bitwy, liczni ministrowie, walka o tron – państwo 

rodziło się z przemocy – a gdy stało się już potężne: „silni wykorzystywali słabszych, grupa 

dominowała nad jednostkami, (…) wszyscy oni poniewierali ludźmi”65. To wizja odmienna 

od konfucjańskiej i zasadniczo anarchistyczna, negatywnie przedstawiająca władzę oraz 

prezentująca możliwość pokojowego życia społecznego bez państwa. 

 

Odrodzenie filozofii (neotaoizm, xuanxue) za panowania Wei-Jin: III–V wiek n.e. 

Zhuangzi doprowadził wraz ze swoimi uczniami taoizm na wyżyny filozofii, jednocześnie 

radykalizując jej wolnościowy aspekt. Jego szkoła to szczyt możliwości starożytnego 

taoizmu, później filozofia ta zaczęła bowiem mieszać się z legizmem i szkołą yinyang, która 

wywodziła się z okultystów, nabierając tym samym mniej wolnościowego, a bardziej 

religijnego charakteru66. W dziele Laozi oraz autentycznych fragmentach Zhuangzi była 

oczywiście obecna sama koncepcja yin i yang, na trwale wpisana w chińską kulturę, ale 

rozumiano ją tam w sposób naturalistyczny i nie przypisywano tejże centralnego znaczenia.  

Potrzeba było kilku wieków, by pojawił ktoś taki jak obrazoburca Wang Chong (27–ok. 100) 

– odważny myśliciel, z pasją podważający wierzenia szkoły yinyang – który napisał 

Rozprawy krytyczne (Lunheng), przesycone wyjątkowym duchem naukowego sceptycyzmu 

(jak sam ogłosił: „nienawidzę próżnych twierdzeń i fałszu”), tym samym umożliwiając 

późniejsze odrodzenie filozofii taoistycznej67. Ów „neotaoizm” – wyraz sprzeciwu wobec 

religijnego zawłaszczenia myśli dawnych mędrców – zwany był w III i IV w. xuanxue (dosł. 

„ciemna nauka”), w nawiązaniu m.in. do pierwszego rozdziału Laozi, gdzie samo Tao zostało 

określone jako xuan68; jak z pokorą wyjaśnia jeden z pierwszych przedstawicieli tej nauki, 

                                                
63  Ibidem (np. ludzie „Tworzą jedność i nie dzielą się na grupy interesów, nazywa się to zdaniem się na 

to, co naturalne.”; „Aż przyszli Wielcy Mędrcy […] a świat zaczął się dzielić.”; ludzkie „współzawodnictwo w 

końcu zaczęło dotyczyć tylko korzyści i nie mogli się już zatrzymać. To błąd Wielkich Mędrców”). Wydaje się, 

iż wg Zhuangzi najpierw była władza polityczna, a później rozpad społeczeństwa na klasy jako jej rezultat  (co 

stanowi odwrotność doktryny procesu rozwarstwienia klasowego F. Engelsa). 
64  Zob. ibidem, s. 112, 118, 161, 170–171. O symbiozie wielu uczonych z monarchami i ich roli w 

legitymizowaniu władzy, zob. J.K. Fairbank, op. cit., s. 63, 67. 

65  Zhuangzi, op. cit., s. 310–311. 

66  F. Youlan, op. cit., s. 42, 149, 239. Zob. też L. Kohn, op. cit., s. 12. 

67  F. Youlan, op. cit., s. 238–239. 

68  Ibidem, s. 246. 
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Wang Bi (226–249), nazwa „ciemna” (xuan) „bierze się z przyjęcia tego, jak mało znamy i w 

jak ciemny sposób”69. O ile religia taoistyczna bardzo inspirowała się kosmogonicznymi 

teoriami yinyang, to filozoficzny nurt Lao-Zhuang bliższy był szkole nazw, a wraz z 

neotaoizmem powróciło krytyczne zainteresowanie językiem i gotowość do kwestionowania 

status quo (jako że nie ma niezmiennych znaczeń mieszczących się gdzieś poza ludźmi); 

niemniej jednak omawiana kontynuacja taoizmu miała zazwyczaj pewne elementy – lub tylko 

pozory – konfucjanizmu, dokonując jego reinterpretacji tak, by oba nurty filozoficzne dało się 

pogodzić ze sobą (Konfucjusz okazał się tym samym dla wielu „największym mędrcem 

taoistycznym”)70. „Ciemna nauka” była też blisko związana z prawdziwym rozkwitem sztuki 

dyskutowania nazywanej „czystą konwersacją” (qingtan), a ta dawała szansę na 

uzewnętrznianie kontrkulturowych postaw, jako że powstała z „czystego krytycyzmu” 

(qingyi; „czystość” dotyczy tu intencji), będącego głośnym ruchem politycznego protestu71. 

Neotaoizm rozwinął też wcześniejszą, nonkonformistyczną koncepcję bezkompromisowego 

bycia zawsze sobą (zhen), bycia autentycznym, samorealizacji72. Wzmocnienie tej idei było 

rezultatem postawienia przez „ciemną naukę” na wu i ziran. O ile dla Laozi i Zhuangzi Tao 

było wuming (niemającym nazwy), to dla neotaoistów było ono już zupełnie wu, czyli 

naprawdę niczym, nicością, niebytem, nieistnieniem – a z tego wynika kluczowa rola ziran 

(naturalności, spontaniczności; dosł. „samo z siebie”) wg słów Guo Xianga: „Powiedzieć, że 

coś powstaje z dao [które nie istnieje – D.K.], oznacza, że to coś powstaje samo z siebie 

[ziran – D.K.]”73. Istoty potrzebują siebie nawzajem, każda jednak żyje sama dla siebie, a nie 

dla innych – należy wręcz żyć spontanicznie „w zgodzie ze sobą, a nie z innymi”74. Wszelka 

indoktrynacja jest zatem niedopuszczalna. 

Racjonalistyczna grupa neotaoistów łączyła refleksję ontologiczną z etyczno-polityczną, 

dążyła też do życia zgodnego z rozumem, nie była jednak homogeniczną szkołą z ustalonymi 

doktrynami, filozofów charakteryzowała bowiem intelektualna otwartość i niezależność. Z 

tego też powodu ich teorie w pewnych kwestiach są różne; na przykład He Yan uważał, iż 

tylko niektórzy mogą zostać mędrcami, podczas gdy jego protegowany – Wang Bi – każdego 

                                                
69  Laozi, Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, Kraków 2006, s. 17. Należy zapomnieć tu o 

zachodnich, negatywnych konotacjach ciemności. 

70  Zob. F. Youlan, op. cit., s. 246–249; Laozi, op. cit., 2006, s. 10. Według Wang Bi: „Nazwa (ming) 

określa wskazanie na przedmiot. Jej sens jest określany konwencjonalnie. Nazwa bierze się z odniesienia 

przedmiotowego, a sens z odniesienia podmiotowego” (ibidem, s. 20). 
71  A. Chan, Neo-Daoism, [w:] E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017, 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/neo-daoism/, odczyt z dn. 20.07.2018, rozdz. 1. 

72  Zob. P. Majerski, Wprowadzenie do filozofii taoistycznej, Kraków 2006, s. 69; Laozi, op. cit., 2006, s. 

23. 

73  F. Youlan, op. cit., s. 250–251. 

74  Ibidem, s. 252, 262. 
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uważał za potencjalnego mędrca75. Najważniejszymi racjonalistami byli słynni uczeni, którzy 

starali się precyzyjniej (analitycznie) wyrazić myśl zawartą w taoistycznych księgach: 

wspomniani już Wang Bi (komentator Laozi) oraz Guo Xiang (komentator Zhuangzi). W 

filozofii politycznej Wang Bi znalazła kontynuację wolnościowa koncepcja ładu 

spontanicznego pierwszych taoistów: „Gdy władca pomija siebie i wszystko pozostawia 

swemu biegowi, porządek pojawi się sam, bez żadnych starań podejmowanych w tym 

kierunku. Jeśli się trzymać prostoty i nieociosanego kloca [pu, symbol pierwotnej natury 

ludzkiej, do której powrócić można m.in. dzięki prostocie organizacyjnej – D.K.], to nie ma 

powodu, by przestrzegać norm i kodeksów postępowania”76. Ponadto odniósł się on z 

wyraźną sympatią do wielości równorzędnych sposobów doskonalenia się i do wolności 

słowa77, skrytykował zaś przywiązywanie dużej wagi do reputacji, nadmierne gromadzenie 

dóbr – jako rezultat rabunku, a także odwoływanie się do autorytetu78. Jego wizja przypomina 

porządek wolnorynkowy bez konsumpcjonizmu: „Nie należy karać i wprowadzać ograniczeń 

dotyczących ludzkiego działania, lecz wyciszać ludzkie pragnienia”79. Jednocześnie filozof 

zaakceptował tradycyjny Mandat Niebios i hierarchiczność władzy (merytokracji), z 

uznaniem pełnej odpowiedzialności zwierzchników za niedolę ludu, jeśli ona wystąpi80. 

Widać zatem w myśli politycznej Wang Bi wpływ idealistycznego odłamu konfucjanizmu81, 

podobnie jak u Guo Xianga, dla którego patriarchalna rodzina i monarchia są wyrazem 

naturalnego porządku ziran – z niego wynika też społeczny charakter ludzkiej natury – co 

godził on z indywidualistycznymi hasłami82. Skupił się jednak bardziej niż Wang Bi na bycie 

(a nie na niebycie), a także na pluralizmie (odzwierciedlając tym samym podobną różnicę w 

rozkładzie akcentów u Zhuangzi i Laozi). Inaczej niż dawni taoiści, Guo Xiang nie miał w 

sobie niechęci do obyczajów i instytucji (mingjiao) państwowych jako takich, zachowując 

przy tym pewien do nich dystans; odrzucał zupełnie te, które są przestarzałe i nie odpowiadają 

potrzebom nowych czasów, zachęcając jednocześnie do pójścia naprzód z teraźniejszością i 

                                                
75  Zob. A. Chan, op. cit., rozdz. 2. Mędrzec wg Wang Bi odczuwa ludzkie emocje, ale pracując nad sobą 

sprawia, że przez emocje nie jest usidlony. 

76  Laozi, op. cit., 2006, s. 86. Zob. też ibidem, s. 34, 41, 118. 

77  Zob. ibidem, s. 98, 103. 

78  Zob. ibidem, s. 23, 110, 121. 

79  Ibidem, s. 21. 

80  Zob. ibidem, s. 71, 120, 137, 141. 

81  Został on zapoczątkowany przez Mencjusza (Mengzi), który m.in. wierzył we wrodzoną dobroć natury 

ludzkiej, doceniał wolność jednostki, popierał prawo do przewrotu przeciwko władcy niehumanitarnemu – 
tyranowi (prawo to przysługiwało głównie ministrom), a także uzupełnił konfucjanizm o refleksję metafizyczną 

(zob. np. F. Youlan, op. cit., s. 79, 164–165; J. Liu, op. cit., s. 85; K. Burns, op. cit., s. 196). Wpływ tego odłamu 

konfucjanizmu może zatem tłumaczyć też zainteresowanie wielu neotaoistów ontologią. 

82  A. Chan, op. cit., rozdz. 4 (np. „Individuality is not sacrificed for political interests, or dissolved into a 

sea of metaphysical oneness. On the contrary, as Guo forcefully argues, there is no greater calamity than the loss 

of individuality and authenticity, of one's identity as endowed by nature”). 
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do pozwolenia na samorzutny rozwój tego, co nowe83. Podsumowując, neotaoiści-racjonaliści 

popierali silną pozycję władzy centralnej – silną, a zarazem minimalnie ingerującą (wuwei), 

bez odwoływania się do kar, wysokich podatków, dyskryminacji i fizycznego przymusu – 

mającą przy tym sprzyjać samorealizacji jednostek (ziran) z pełnym poszanowaniem ich 

przyrodzonej różnorodności, którą należy zawsze akceptować, a także m.in. z 

organizowaniem publicznej opieki nad chorymi84. Łączą się u nich zatem w jedno wątki 

wolnościowe, konserwatywne (konfucjańskie) oraz postępowe. 

Racjonaliści wykluczyli anarchizm, który kontynuowany był przez niektórych 

przedstawicieli fengliu – neotaoistów-sentymentalistów – kładących nacisk na życie zgodne z 

naturalnymi popędami (czego nie redukowali do przyjemności zmysłowych), na subtelną 

wrażliwość i na swobodne okazywanie emocji (uwielbiali oni ziran, a odrzucali mingjiao). 

Samo fengliu znaczy dosłownie „wiatr i strumień”, w czym zawiera się sugestia wolności i 

swobody – całkowite przeciwieństwo majestatu i dostojeństwa, które charakteryzowały styl 

życia za dynastii Han (206 p.n.e.–220 n.e.), gdy konfucjanizmowi udało się wyprzeć filozofię 

taoistyczną85. Tę grupę neotaoistów tworzyło zwłaszcza Siedmiu Czcigodnych z Gaju 

Bambusowego (zhulin qixian) – siedmiu ekscentrycznych poetów i myślicieli, którzy 

spotykali się często w czasie rozmów-biesiad, nie stroniąc przy tym od używek (głównie wina 

i halucynogennego proszku), a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Ruan Ji (210–263), 

autor m.in. Biografii pana Wielkiego Człowieka (Daren Xiansheng Zhuan)86, w której po raz 

pierwszy od kilku wieków przypomniany został taoistyczny anarchizm87. Stało się to możliwe 

dzięki postawieniu przez Ruan Ji całkowicie na ziran88, przy czym tytułowy „pan Wielki 

Człowiek” pragnął zmienić rzeczywistość społeczno-polityczną89, „naturalność” nie była 

zatem jedynie stylem życia kilku ekscentryków lub tylko buntem jednostki – miała ona 

oddziaływać w makroskali. W swoim dziele Ruan Ji okazał się być bardziej radykalny od 

Zhuangzi, ponieważ stwierdził dobitniej, że kiedyś miał miejsce pokój i porządek przy 

nieobecności władców i urzędników, że bez państwa słabi nie byli poddani opresji społecznej 

przez silnych90. Wyraził się również bardzo surowo o konfucjańskich uczonych-urzędnikach, 

                                                
83  F. Youlan, op. cit., s. 253–254, 265. 

84  Zob. A. Chan, op. cit., rozdz. 2 i 4. 

85  F. Youlan, op. cit., s. 262–263. 

86  Ruan Ji przypisuje się też np. skomponowanie słynnego utworu muzycznego Jiu Kuang. 

87  Zob. J. Rapp, op. cit., s. 35. 

88  A. Chan, op. cit., suplement pt. Ji Kang and Ruan Ji („In elevating naturalness above all manmade 

institutions, Ruan Ji thus found a place for anarchism”). 
89  Ibidem („Similarly, the «Great Man» does not aspire to a life of freedom to realize his own ambition, 

but rather to initiate a process of healing that would revitalize the rule of the Dao, envisioned as a kind of 

wholesome cooperative community”). 

90  Ruan Ji, The Biography of Master Great Man, [w:] J. Rapp, op. cit., s. 226 („The weak were not cowed 

by oppression, nor did the strong prevail by their force. For then there was no ruler, and all beings were peaceful; 

no officials, and all affairs were well ordered”). 
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oskarżając ich o obłudę i chciwość (Zhuangzi zaś przypisywał im początkowo dobre intencje, 

które jednak doprowadziły do złych konsekwencji, przy czym te intencje ich nie 

usprawiedliwiały, gdyż filozof nie był motywistą), a dodatkowo tyranię uznał Ruan za 

oczywistą konsekwencję wyodrębnienia się w społeczeństwie tych, którzy rządzą91. W 

Biografii... autor rozważył też zalety wprowadzenia w życie wizji bliskiej współczesnemu 

anarchizmowi kolektywistycznemu, odnosząc to do obecnych mu czasów, przeto od 

filozoficznej spekulacji przeszedł bardziej do politycznego postulatu92. W zamyśle filozofa, 

prawdziwie wolni i równi sobie ludzie kierowaliby się swoją naturą i znajdowali zadowolenie 

sami w sobie, jako że ład spontaniczny taoistów zasadniczo jest instynktowną harmonią 

indywidualnych natur (za wyjątkiem szkoły Yang Zhu nie jest on racjonalną harmonią 

prywatnych interesów, jak u współczesnych wolnorynkowych liberałów). Ponadto, w sposób 

bardzo podobny do anarchistycznej krytyki państwa, Ruan zarzucił rządzącym egoizm, 

sprzyjanie własnym interesom zamiast interesom zwykłych ludzi, ponownie podkreślając 

nieuniknioną ewolucję państwa ku autorytaryzmowi93. Utwór kończy się atakiem na prawo 

stanowione jako na metody szkodliwych rozbójników, źródło kłopotów, śmierci i 

zniszczenia94. Wyraźnie widać, iż anarchizm Ruan Ji nie jest jedynie filozoficzny, iż jego 

pragnieniem jest odrzucenie obecnej rzeczywistości państwowej i zastąpienie jej 

bezpaństwową, nie pozostawia on też miejsca na akceptację państwa nawet minimalnego. 

W późniejszym okresie panowania Jin nastąpiła libertyńska degeneracja neotaoizmu, 

został on bowiem przesycony fatalizmem i hedonizmem, czego wyrazem są liczne fragmenty 

dzieła z III–IV wieku pt. Liezi95. Nie wszyscy jednak temu ulegli, ponieważ dokładniejszą 

wizję wspólnotowego życia bez państwa – wręcz najbardziej anarchistyczną teorię 

taoistyczną – zdołał jeszcze nakreślić Bao Jingyan (ok. 300 n.e.), tajemniczy myśliciel będący 

pod wpływem szkoły nazw, Ruan Ji oraz nurtu Lao-Zhuang, a którego krótki tekst (Wu jun 

lun) zachował dla potomnych taoistyczny alchemik Ge Hong96. Podobnie jak Ruan, Bao też 

czerpał z wolnościowych idei zawartych w Laozi i Zhuangzi, jeszcze bardziej je 

radykalizując. Z tego względu, iż powtórzył on wiele wątków już tu opisanych, uwagę należy 

                                                
91  Ibidem (np. „When rulers are set up, tyranny arises; when officials are established, thieves are born. 

[...] You pretend to be honest to attain your avaricious ends; you harbor dangerous thoughts within you but 

appear benevolent to the outside world”). 

92  Zob. ibidem (np. „Now, if there were no honors, those in low position would bear no grudges; if there 

were no riches, the poor would not struggle to obtain them”). 

93  Zob. ibidem, s. 227. 

94  Ibidem („Your rites and laws are indeed nothing more than the methods of harmful robbers, of trouble-
makers, of death and destruction”). 

95  F. Youlan, op. cit., s. 70, 263–264, 266; J. Rapp, op. cit., s. 40–41. Fatalistyczne treści – zob. np. Liezi, 

op. cit., s. 18; hedonistyczne – zob. np. ibidem, s. 115–117. W rozdziale Liezi pt. Yang Zhu autentyczny 

indywidualizm Yang Zhu występuje jedynie w pewnych fragmentach, w innych natomiast widać późniejszy, 

niesłusznie mu przypisywany hedonizm; zob. np. F. Youlan, op. cit., s. 70–73. 

96  J. Rapp, op. cit., s. 37. 
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zwrócić przede wszystkim na to, co wyjątkowe u Bao Jingyan. Otóż myśliciel ten swojemu 

anarchizmowi nadał bardzo silny wymiar wspólnotowy, polityczny i ekonomiczny 

(początkowo skłaniali się taoiści bardziej ku indywidualizmowi i filozofii). Swój tekst 

rozpoczął od obalenia dominującej wtedy (już od początku dynastii Zhou), legitymizującej 

państwo teorii Mandatu Niebios (Tianming), uznając władzę polityczną za coś sztucznego, 

narzuconego słabym przez silnych i działającego w interesie tych drugich97. Dalej 

jednoznacznie wskazał na istnienie w państwie tego, co obecnie mogłoby zostać nazwane 

wyzyskiem klasowym i władzą ekonomiczną98. Dawniej, bez państwa i bez znacznych 

nierówności majątkowych, ludzie byli wg Bao wolni i współpracujący ze sobą, byli też 

jednością z naturą, a ponadto szanowali własność innych99. Anarchię utożsamił on zatem z 

porządkiem, państwo zaś z deprawującym nieporządkiem, odrzucając poglądy, w myśl 

których jego istnieniu przyświeca szlachetny cel100. Co najważniejsze, neotaoista nie uważał 

za preferowaną metodę zwykłej odmowy przez jednostkę pracy na rzecz rządzących (metoda 

pustelników i niektórych idealistycznych konfucjanistów), przeto opowiedział się za 

zniesieniem samych struktur państwowych jako za najlepszą metodą101. Dodatkowo, na sam 

koniec tekstu, Bao Jingyan uznał rewoltę i powstanie za nieuniknioną konsekwencję ucisku 

mas przez sprawujących władzę, okazując przy tym zrozumienie buntownikom102. Nie ma 

jednak żadnych dowodów na rewolucyjne zaangażowanie wspomnianych dotychczas 

(neo)taoistów, wiadomo jedynie o indywidualnym nieposłuszeństwie kilku z nich (Ji Kang – 

jeden z Siedmiu Czcigodnych z Gaju Bambusowego – został nawet za to stracony); pod tym 

jednym względem, pomimo swego politycznego charakteru, ich anarchizm w każdym 

                                                
97  Bao Jingyan, [Treatise on Not Having Rulers / Neither Lord Nor Subject], [w:] J. Rapp, op. cit., s. 227 

(np. „The Confucian literati say: «Heaven gave birth to the people and then set rulers over them.» But how can 

High Heaven have said this in so many words? Is it not rather that interested parties make this their pretext? The 

fact is that the strong oppressed the weak and the weak submitted to them; the cunning tricked the innocent and 

the innocent served them. [...] Blue Heaven has nothing whatsoever to do with it”). 

98  Ibidem, s. 227–228 („And so the people are compelled to labor so that those in office may be 

nourished; and while their superiors enjoy fat salaries, they are reduced to the direst poverty”). 
99  Ibidem, s. 228 (np. „people did not appropriate each other’s property”). 

100  Taoistyczną teorię genezy państwa – opartą na przemyśleniach Zhuangzi, Ruan Ji oraz Bao Jingyan – 

łączy z teorią podboju L. Gumplowicza oraz F. Oppenheimera (którą popierał m.in. Albert Jay Nock) 

podkreślanie: (1) przemocy silniejszych zbiorowości wobec słabszych, (2) narzucenia państwa klasowego 

jednym przez innych, a także (3) ekonomicznego wyzyskiwania poddających się przez grupę/klasę dominującą 

(zwycięzców). Wspiera taką interpretację również uznanie przez Zhuangzi (zob. Zhuangzi, op. cit., s. 311, tj. 

ustęp 1 rozdz. 29) za moment przełomowy krwawej konfrontacji zbrojnej plemion pod wodzą Huang Di z 

plemionami pod wodzą Chiyou, po czym nastąpił podbój ziem ojczystych pokonanego Chiyou. Między obiema 

teoriami występują jednak co najmniej trzy różnice, ponieważ dla taoistów: (1) antagonizmy pomiędzy 

plemionami nie istniały od zawsze, (2) silniejsi niekoniecznie musieli pochodzić spoza danego społeczeństwa 

jako obce plemię, (3) a samo powstanie państwa było procesem długotrwałym i złożonym. Z tego względu, iż 
taoiści podkreślali państwowotwórczą rolę pewnych intelektualistów, a także znaczenie pobudzenia 

emocjonalnego (serc-umysłów xin) mas określonymi ideami, ich teoria wydaje się przypominać również teorię 

psychologiczną Leona Petrażyckiego. 

101  Bao Jingyan, [w:] J. Rapp, op. cit., s. 228 („rather than acquire an empty reputation for integrity by 

resigning office and foregoing one’s salary, it is better that there should be no office to resign”). 

102  Zob. ibidem, s. 229. 
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przypadku bliższy jest indywidualistycznemu (rewolucja jest bowiem ze swej natury 

kolektywna)103. Jest to też anarchizm raczej pacyfistyczny, w którym oparta na przemocy 

rewolucja ludu jest akceptowalna, ale jako zło konieczne i mniejsze, a nie jako dobro. 

Taoistyczny anarchizm wczesnego okresu Wei-Jin (ang. „Wei-Jin Daoist anarchism”; ok. 

220–316) opierał się zatem mocno na omówionych w pierwszym rozdziale klasycznych 

tekstach (przede wszystkim na Zhuangzi), opowiadał się za prawdziwą zmianą polityczną, 

krytykował wszelką władzę – choć głównie władzę państwa, w którym widział inspiratora i 

obrońcę innych rodzajów władzy – a także odszedł od radykalnego indywidualizmu Yang 

Zhu104. Wątek wspólnotowy został szczególnie rozwinięty później przez, będącego pod 

wpływem taoizmu, wielkiego poetę Tao Qian. W utworze pt. Źródło Brzoskwiniowego Kwiatu 

(Taohua Yuan) przedstawił on historię spotkania z ludźmi, którzy uciekli przed rządem i 

stworzyli egalitarną społeczność bez państwa, przez kilka wieków szczęśliwie i spokojnie 

sami organizowali sobie życie, a ponadto dalej nie odczuwali potrzeby bycia poddanym 

władzy, będąc przy tym gościnnymi i przyjaznymi (zdaje się to antycypować „pomoc 

wzajemną” Kropotkina, przekonanie o naturalnej zdolności do solidarności społecznej)105. 

Warto zauważyć, że taoistyczny anarchizm ma pewną zdecydowaną przewagę nad 

anarchizmem zachodnim, gdyż w centrum tego (neo)taoizmu naprawdę znajduje się 

antyetatyzm jako „sprzeciw wobec państwa i towarzyszących mu instytucji” (sprzeciw w imię 

radykalnej wolności i równości, czyli cecha definiująca anarchizm), który to antyetatyzm traci 

często swoje centralne znaczenie dla wielu zachodnich anarchistów, gdy za ważniejsze uznają 

oni poglądy gospodarcze, przez co dzielą się na dwa wrogie obozy (ultraliberalnych 

anarchistów rynkowych i antyliberalnych anarchistów komunistycznych)106. Zgodnie z 

taoistycznymi poglądami, w prawdziwie wolnościowych (naturalnych) warunkach bardzo 

wiele będzie można powierzyć ładowi spontanicznemu, nie trzeba więc z góry narzucać 

szczegółowej wizji gospodarowania bez państwa – byłoby to objawem fanatycznego umysłu 

(cheng xin). Taoiści może i nie skupiali się tak bardzo na czynie jak znacznie późniejsi 

anarchiści zachodni, ich teoria wydaje się jednak bardziej spójna, co było zapewne skutkiem 

walki nade wszystko intelektualnej, którą prowadzili. Jak można było zauważyć, chcieli oni 

zasiać ziarno zwątpienia w moralność i skuteczność władzy w samych elitach, a także 

przełamać hegemonię kulturową wszelkich autorytarnych idei. 

                                                
103  Zob. A. Heywood, op. cit., s. 213. 
104  J. Rapp, op. cit., s. 7, 10, 32, 45, 76. 

105  Zob. ibidem, s. 42–45, 229–231; A. Heywood, op. cit., s. 205. O „pomocy wzajemnej” być może 

pierwszy napisał Zhuangzi: w epoce najwyższego de ludzie „pomagali sobie wzajemnie, nie traktując tego jako 

dobroczynności” (Zhuangzi, op. cit., s. 136). W internecie można znaleźć polskie tłumaczenie Źródła 

Brzoskwiniowego Kwiatu. 

106  Zob. A. Heywood, op. cit., s. 197–200. 
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Podsumowując taoistyczną filozofię (daojia i xuanxue), ponad wszelką wątpliwość 

wykazano jej wolnościową naturę. Dotychczas podkreślano w piśmiennictwie naukowym 

głównie wewnętrzny charakter tej wolności, a zatem przyjmowano tradycyjny 

neokonfucjański pogląd107. Taoistyczni myśliciele rzeczywiście zachęcali do wyzwolenia się 

od fałszywych potrzeb i fałszywej świadomości, a niektórzy nawet – podobnie jak filozofowie 

greccy – popierali wolność jako samostanowienie, działanie podmiotowe108. Taką ideę 

wyraził na przykład indywidualista Yang Zhu, kładący akcent na podział 

„wewnętrzne/zewnętrzne”, który „spętaniem” nazwał sytuację gdy człowiek wiele się boi, 

wiele zazdrości i wiele pragnie (ulega namiętnościom i popędom), a jego „los kształtują 

czynniki zewnętrzne”, natomiast „uwolnieniem” gdy człowiek „swój los kształtuje sam”109. 

Taoiści nie poprzestawali jednak na tym. Skoro bowiem mieli oni wyraźne poglądy 

polityczne, od minimalnie etatystycznych (Laozi, Wang Bi) po anarchistyczne (Ruan Ji, Bao 

Jingyan), głosili też w radykalnych słowach prymat wolności jednostki nad władzą (proto-

anarchiści filozoficzni lub indywidualistyczni: Yang Zhu i Zhuangzi), to oczywistym jest, iż 

dostrzegali przynajmniej w takim samym stopniu zewnętrzne przeszkody dla wolności. Do 

wszystkich sprawujących władzę, zwłaszcza w państwie, kierowali taoiści zalecenie 

minimalizacji działań i potrzeb, co znalazło wyraz w zasadzie wuwei – dosłownie „bez 

działania”, a konkretnie bez pewnego rodzaju działań (licznych i przymusowych) – której 

sens to głównie „niestosowanie przemocy”, rozumiane też później jako niepodejmowanie 

działań „siłowych, powodujących krzywdy i niedole”110. Ze względu na swoją konstrukcję 

(„bez ...”, „nie...”) i powyższe znaczenie, wuwei bliskie jest liberalno-libertariańskiej 

wolności negatywnej jako brakowi przymusu z zewnątrz, przez co stało się tak ważne dla 

taoistów o nastawieniu wybitnie indywidualistycznym (tych pod dużym wpływem Yang Zhu: 

Laozi i Zhuangzi), którzy skupieni byli głównie na wolności jednostki, będącej dla nich 

podstawą bytu społecznego. Nie było w tym jednak konserwatywnego antyegalitaryzmu – 

łączenie wolności z równością stało się już widoczne w pozytywnym wartościowaniu 

pierwotnej niehierarchiczności (hundun i su)111. W neotaoizmie, wraz z podkreśleniem 

znaczenia dla jednostki życia społecznego (indywidualizm wspólnotowy), pojawiła się też 

wyraźnie wolność w sensie pozytywnym – omawiana już ziran112. Obie koncepcje wolności 

                                                
107  Zob. np. P. Ni, The Taoist Concept of Freedom, „Grand Valley Review” 1993, tom 9, nr 1, s. 23–30. 

108  Zob. K. Dziubka, L. Nijakowski, B. Szlachta, Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa 

2008, s. 292–293. 
109  Liezi, op. cit., s. 126. 

110  R.D. Sawyer, Wang Chen, op. cit., s. 62. 

111  Zob. np. J. Rapp, op. cit., s. 31, 51, 93. 

112  Ibidem, s. 91 („the concept of ziran [...] a term that other scholars argue is the closest term in classical 

Chinese thought to the concept of freedom”). Zob. też ibidem, s. 31 („this norm is far from being only a negative 

version of freedom that stresses removal of restraints, though this aspect is important”). Samo ziran obecne już 
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(negatywną i pozytywną) również łączą ze sobą zazwyczaj współcześni anarchiści (a także 

prof. Philippe Van Parijs w pojęciu real freedom). Anarchizm uchodzi za najbardziej 

wolnościową ideologię polityczną i rzeczywiście kilku największych taoistów miało takie 

poglądy (oczywiście avant la lettre, chociaż chińskie wu-jun ma niemal identyczny sens jak 

greckie an-archos). Ich rozumienie wolności nie było więc „starożytne” wg słynnego 

rozróżnienia autorstwa Benjamina Constanta, nie wymagało bowiem całkowitego 

podporządkowania jednostki wspólnocie, tzn. poświęcenia wolności indywidualnej dla 

„publicznej”113. Taki kolektywizm mógł znaleźć uznanie w konfucjanizmie, z jego 

podstawową cnotą yi (powinność, poświęcenie)114, którą miano realizować we wspólnocie 

(nadrzędnej wobec jednostki). Postawa ta była jednak krytykowana w szkole taoistycznej, 

której przedstawiciele posuwali się nawet do ośmieszania autorytetów konfucjańskich 

(głównie Yao i Shuna), dla Zhuangzi bowiem najważniejsza była indywidualność jednostki 

(de, te) oraz jej związek z naturą, z Tao – a to wszystko jest marginalizowane przez każdą 

socjocentryczną teorię, wymagającą poświęceń i poczucia powinności wobec „dobra 

wspólnego” i „interesu publicznego” (które są definiowane przez nielicznych sprawujących 

władzę...)115. Już w taoistycznym, społeczno-politycznym ideale „najwyższego de” grupa nie 

dominuje nad jednostkami, co oznacza opowiedzenie się za indywidualizmem (ale nie 

egocentrycznym). Wspomniane powyżej de sprawia ponadto, że poszczególni ludzie 

niezależnie istnieją, a każde indywiduum ma swój niepowtarzalny charakter116. Jednostek nie 

wolno więc w żaden sposób traktować instrumentalnie. Podsumowując, taoizm można uznać 

za całościowy (nie ograniczony do polityki sensu stricto), wolnościowy projekt filozoficzny, 

wyrażony w sposób najbliższy chińskiej kulturze. Chociaż nie był on tak precyzyjny w swym 

języku jak teorie Locke'a, Nozicka i Rothbarda, to uniknąłby oskarżeń o propertarianizm. 

Wielu zachodnim myślicielom „wolnościowym” zarzucono bowiem, iż tak naprawdę 

najwyżej cenią własność prywatną (property), natomiast taoistyczna wolność nie redukuje się 

do własności, będąc wartością autoteliczną. Jednocześnie wymaga ona bycia 

odpowiedzialnym za siebie oraz szacunku dla wolności innych, nie jest więc „chaotyczna”. 

 

Początki taoizmu religijnego: szkoła Huang-Lao (II w. p.n.e.) i Żółte Turbany (II w. n.e.) 

Odstępując w tym miejscu od porządku chronologicznego, w celu poznania genezy religii 

taoistycznej należy cofnąć się do II wieku p.n.e., gdy nastąpił rozkwit szkoły Huang-Lao, 

                                                                                                                                                   
było w księdze Laozi. 

113  Zob. K. Dziubka, L. Nijakowski, B. Szlachta, op. cit., s. 297–298. 

114  Zhuangzi, op. cit., s. 360. 

115  Neotaoistyczni anarchiści bardzo cenili wspólnotę, ale tylko radykalnie wolnych i równych jednostek, 

zachowującą przy tym bliską więź z naturą. 

116  P. Majerski, op. cit., s. 17–18, 20. 
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będącej pod wieloma względami przeciwieństwem wcześniejszej, filozoficznej tradycji 

Laozi-Zhuangzi z pierwszej części niniejszego artykułu (którą kontynuował neotaoizm). 

Zabobonność kierunku Huang-Lao z początków panowania dynastii Han, rozwijana później w 

religii taoistycznej, objawiała się głównie sięganiem do specjalnych ćwiczeń w celu 

zdobywania mocy magicznych i osiągania transcendencji, dążeniem do długowieczności (z 

czasem wykształcił się z tego kult osobistej nieśmiertelności), stosowaniem metod 

przepowiadania przyszłości, a także deifikacją Laozi i czczeniem mitycznego Żółtego Cesarza 

(Huang Di) – stąd też szkoła Huang-Lao ma za swoich patronów, zgodnie z nazwą, ich obu 

(później połączyli się oni w jedno bóstwo ingerujące w ludzkie sprawy, zwane Huanglao Jun, 

czyli „Żółtym Panem Lao”)117. Już sama przesądność jest elementem osobowości autorytarnej 

w ujęciu Theodora Adorno, chociaż niektórzy interpretują współcześnie myśl Huang-Lao jako 

podobną do liberalizmu klasycznego118. Nawet jeśli to prawda, liberalizm jest uważany za 

mniej wolnościowy od libertarianizmu (a tenże jest bliski ideowo radykalnemu 

neotaoizmowi). W Huang-Lao nie ma żadnego miejsca na anarchizm, a ponadto można 

odnieść wrażenie, iż „prawo i porządek” są tam najważniejsze (wolność ludu w pewnych 

granicach co najwyżej temu sprzyja, ale pozostaje środkiem, a nie celem). Z punktu widzenia 

wielu byłby to już więc raczej autorytaryzm, tylko „lekki”. 

Początki tej szkoły były związane z państwową Akademią Jixia (ok. III w.); do 

prekursorów Huang-Lao zaliczono retrospektywnie myślicieli o silnie etatystycznych i 

utylitarnych poglądach, przedstawicieli nurtów filozoficznych, które były mocno 

krytykowane przez pierwszych taoistów – legistów (Shen Dao, Shen Buhai, Han Fei) i 

moistów (Song Xing, Yin Wenzi) – stąd też nauczanie szkoły określa się jako „taoizm 

instrumentalny” lub wręcz „autorytarny” (w przypadku Han Fei wg prof. Chada Hansena), 

interpretuje ono bowiem Laozi z perspektywy władcy, szukając w księdze użytecznej dla 

niego strategii119. Radykalnie liberalny sposób rządzenia, broniony przez Laozi, został w Han 

Feizi w rzeczywistości odrzucony na rzecz manipulacji i osobistego celu sprawujących 

najwyższą władzę w państwie: absolutnej kontroli prowadzącej do kolektywizmu, a nawet 

totalitaryzmu120. Zawłaszczenie taoizmu przez legistów można uznać za próbę usunięcia z 

niego wyzwoleńczego potencjału – w końcu legizm stanowił w kluczowych kwestiach 

zupełne przeciwieństwo filozofii Laozi i Zhuangzi: „Taoiści utrzymywali, że człowiek 

                                                
117  M. Darga, Taoizm, Warszawa 2004, s. 25–26; L. Kohn, op. cit., s. 41, 64; B.I. Schwartz, op. cit., s. 259–

260. Huang Di wspominany był też przez Zhuangzi, jednak bez oznak kultu jego osoby, a ponadto był on 

nierzadko przedstawiany przezeń w negatywny sposób; zob. np. Zhuangzi, op. cit., s. 118, 170–171, 311. 

118  Zob. D.R. Carreiro, The Dao Against the Tyrant: The Limitation of Power in the Political Thought of 

Ancient China, „Libertarian Papers” 2013, tom 5, nr 1, s. 113, 138–142. 

119  B.I. Schwartz, op. cit., s. 242–243; Ch. Hansen, op. cit., 2000, s. 370–371. 

120  J. Liu, op. cit., s. 207. Zob. też K. Burns, op. cit., s. 204–205. 
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pierwotnie jest całkowicie niewinny, legiści zaś – że jest do gruntu zły. Taoiści byli 

zwolennikami absolutnej wolności jednostki, legiści natomiast głosili całkowitą kontrolę 

jednostki przez społeczeństwo”121. Eklektyczne połączenie taoizmu z legizmem, 

podyktowane interesem władców, doprowadziło do zwykłej instrumentalizacji pierwszego. 

Widać to m.in. w reinterpretacji zasady wuwei w nieautentycznych fragmentach Zhuangzi, 

związanych z Huang-Lao (rozdziały 13 i 33, znaczna część rozdz. 12 i ustęp 11.3), a także w 

Han Feizi, gdzie wuwei nie jest już bliskie radykalnej wolności negatywnej, ograniczone 

zostało bowiem do władcy na szczycie hierarchii, stało się przywilejem jednej osoby: 

monarcha ma się sam kierować wuwei (odpoczywać) i skupiać na nadnaturalnej mistycznej 

gnozie, a zarazem ma zlecać ministrom by wszystko robili za niego (youwei), pełniąc tylko 

rolę nadzorcy, stąd do jego podwładnych – aktywnie wykonujących wszystkie polecenia – 

wuwei nie ma zastosowania122. To autorytarno-religijne zniekształcenie myśli taoistycznej 

przetrwało w kolejnych stuleciach. W ten sposób wuwei przestało ograniczać władzę państwa 

jako całości; nie było to już ani dawne „uzyskanie przez indywiduum «przestrzeni wolności»” 

jako zasada uniwersalna, ogólnospołeczna123, ani zagwarantowanie tegoż przez nieaktywne 

rządy. 

To prawda, że z Huang-Lao wykazuje związek – eklektyczny, choć skłaniający się ku 

taoizmowi – tekst z II wieku pt. Huainanzi, sfinansowany przez księcia Liu An; z drugiej 

strony, związek taki wykazuje też, powstający wtedy, zupełnie eklektyczny zbiór tekstów pt. 

Guanzi, który bardziej przesycony jest legizmem, kosmologią i mistyką, a jego głównym 

celem jest wzmocnienie władzy monarchy124. Do grona sympatyków nauczania Huang-Lao w 

II w. p.n.e. zalicza się głównie słynnego historyka Sima Tan (zm. 110 p.n.e.) i cesarza 

Wen/Wendi (zm. 157 p.n.e.), chociaż w praktyce stosował je też założyciel dynastii Han, 

cesarz Gaozu (zm. 195 p.n.e.), znany z „trzypunktowej umowy”: (1) kara śmierci za 

zabójstwa, (2) kara stosowna do popełnionego przestępstwa za wyrządzanie innym szkód i 

dokonywanie kradzieży, (3) wszystkie inne prawa i przepisy mają zostać zniesione125 (nie 

byłoby więc już tzw. „przestępstw bez ofiar”). Nie powinno jednak dziwić, że „dobroczynne” 

rządzenie w stylu „liberalnego” Huang-Lao szybko się skończyło – po osiągnięciu sukcesu i 

uspokojeniu sytuacji w kraju zostało zastąpione bardziej autorytarnymi metodami w duchu 

legizmu. U samych podstaw światopoglądu Huang-Lao leżała despotyczność i pewien 

                                                
121  F. Youlan, op. cit., s. 186. 
122  Zob. ibidem, s. 185–188; B.I. Schwartz, op. cit., s. 253; J. Liu, op. cit, s. 204–207; L. Kohn, op. cit., s. 

50; Zhuangzi, op. cit., s. 119–120, 125 (przypisy 34 i 47). 

123  P. Majerski, op. cit., s. 79. 

124  Zob. L. Kohn, op. cit., s. 68, 296; M. Darga, op. cit., s. 24–25; F. Youlan, op. cit., s. 212–213; Ch. 

Hansen, op. cit., 2000, s. 357–358; J. Rapp, op. cit., s. 22. 

125  F. Youlan, op. cit., s. 241–242. 
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antyintelektualizm, gotowe do stłumienia wszelkich wątków wolnościowych gdy pojawi się 

taka potrzeba, co widać m.in. w: uznaniu władzy za podstawowy i nieodłączny składnik Tao 

przez Shen Dao, a także w gwałtownym odrzuceniu przez niego indywidualnego sądu 

intelektualnego i moralnego; ogólnym przywiązaniu do konserwatywnego pojmowania świata 

(które dawni taoiści starali się rozbić); nastawieniu na warunkowanie poddanych przy 

pomocy kar i nagród; a ponadto odebraniu Tao przez Han Fei możliwości bycia 

wykorzystanym do krytyki władzy, skoro stało się ono u niego amoralne i tak samo obecne u 

tyrana126. Tym samym, wolność ludu była czymś w rodzaju chwilowej fasady, za którą krył 

się stały interes rządzących (mistyfikacja); mistyka zaś okazała się być użytecznym 

narzędziem do sprawowania kontroli nad uprzedmiotowionymi masami. 

Mimo to II wiek n.e. pokazał, iż zabobonność może być też wykorzystana przez lud 

przeciw panującym, jednak nie w celu zaprowadzenia radykalnej wolności indywidualnej, 

lecz tylko równości majątkowej. W 184 roku (w roku jiazi) na wschodzie kraju wybuchło 

chłopskie powstanie Żółtych Turbanów (żółtych m.in. na cześć Huang Di), na którego czele 

stanął samozwańczy „Niebiański Generał” – taoista Zhang Jue – wraz ze swoimi braćmi i 

setkami tysięcy zbrojnych w turbanach, starający się zniszczyć państwo dynastii Han i 

stworzyć nowy porządek społeczny, doskonałe społeczeństwo bez biedy, w którym zapanuje 

pełna harmonia i równość127. Te ideały zostały zaczerpnięte z Klasyka wielkiego pokoju 

(Taiping jing), pierwszej księgi objawionej w taoizmie (ok. I–II w. n.e.), stąd też omawiany 

ruch taoistyczno-ludowy zwany był także Drogą Wielkiego Pokoju (Taiping dao); na bazie 

tejże księgi łączono ponadto cele polityczne z praktyką religijną: talizmanami, zaklęciami, 

technikami przedłużania życia, a także z recytowaniem świętych tekstów, działalnością 

misjonarską, wyznawaniem grzechów i magicznym leczeniem chorób (które uważano tam za 

konsekwencję grzechu)128. Powstanie zostało ostatecznie stłumione, lecz przybliżyło upadek 

dynastii, która sama wcześniej sprzyjała religijności przez promowanie teorii szkoły yinyang 

w taoizmie (Huang-Lao) i konfucjanizmie (dogmatyzm Dong Zhongshu). Szczególne miejsce 

Drogi Wielkiego Pokoju w historii taoizmu jako religii polega bardziej na jej rewolucyjnym 

charakterze – który wywarł ogromny wpływ na przyszłość – niż na ścisłej chronologii. 

Religia taoistyczna sensu stricto uznała się za doradców ziemskich władców, władcy z kolei 

starali się nie dopuścić więcej do radykalizacji taoizmu (pamiętając o dawnej rebelii). 

Ruch Żółtych Turbanów zorganizowany był na wzór wojska; pod względem ideowym 

również on przejął teorie kosmologa z Akademii Jixia – Zou Yan – a także kult Żółtego 

                                                
126  B.I. Schwartz, op. cit., s. 251, 255, 258; Ch. Hansen, op. cit., 2000, s. 374. 

127  M. Darga, op. cit., s. 40–43. 

128  Ibidem. Sam ideał Najwyższego Pokoju (Taiping) obecny był już w szkole Huang-Lao, która wiązała 

go z panowaniem Żółtego Cesarza (L. Kohn, op. cit., s. 98). 
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Cesarza i apoteozy Laozi od szkoły Huang-Lao129. Militarno-kultowy charakter ruchu 

sprawił, że w jego ideologii nie było wiele miejsca na wolność. Chociaż sam nie przetrwał 

długo, wyrażał sobą pewien tragizm religijnych powstań chłopskich w historii Chin – otóż 

sprzeciwiając się nierówności oraz uciskowi, powstańcy byli zorganizowani hierarchicznie, 

odwoływali się do przymusu, a ponadto nie potrafili skutecznie obalić podstaw systemu, który 

ulegał reprodukcji nawet po ich wygranej130. Mogło to wynikać z rozpowszechnienia 

osobowości autorytarnej wśród chłopów oraz z ich nikłej refleksji politycznej. 

Prawdopodobnie z tego względu nawet najbardziej radykalni filozofowie taoistyczni nie 

skupiali się na nawoływaniu do buntu mas, które i tak w tamtych czasach nie potrafiłyby 

przeczytać rewolucyjnych tekstów. 

 

Religia taoistyczna (daojiao) – od II w. n.e. 

Podczas gdy filozofia opowiadała się za maksymalizacją wolności oraz minimalizacją 

władzy, w poszukiwaniu prawdy sprzyjała deliberacji, a w wychowaniu dzieci temu, co 

obecnie zwiemy „pedagogiką naturalistyczną” (cechy teorii libertariańskich), to omówiona 

już protoreligia taoistyczna – oraz sama religia – sprzyjały bezwzględnemu posłuszeństwu w 

uporządkowanym hierarchicznie porządku (w relacji dominacji–podległości), ceniły bardziej 

władzę niż wolność i ograniczały kontrolę społeczną nad jej sprawowaniem, marginalizowały 

deliberację, a także wierzyły w istnienie normodawczych autorytetów: osób (przyjmujących 

objawienia proroków i obcujących z bóstwem kapłanów), świętych ksiąg (np. Laozi zyskała 

taki status już w II wieku p.n.e. – znanym z Huang-Lao), instytucji (kościołów) i tradycji 

(wszystko powyżej to cechy teorii autorytarnych)131. Gdyby Tao było bóstwem, całą 

koncepcję można by uznać za pan(en)deistyczną; filozofowie taoistyczni nie umieścili jednak 

w swoich pismach refleksji teologicznej, nie promowali też oczywiście kultu ani organizacji 

religijnej. Ich dość sceptyczna postawa została odrzucona przez późniejszych myślicieli i 

przywódców o sporych ambicjach politycznych, którzy głosili, iż wybrańcy mają dostęp do 

nadnaturalnej wiedzy – dla innych będącej poza możliwością zrozumienia – a mimo to 

„pewnej”, co ustanawiało autorytarną strukturę hierarchiczną132. Taka interpretacja taoizmu z 

czasem wyparła dawny – inspirowany antykonserwatywnymi teoriami Yang Zhu i Hui Shi – 

filozoficzny nurt Lao-Zhuang, a powodem tego była m.in. wielowiekowa dominacja 

konfucjanizmu (z domieszką legizmu), dla którego religia łatwo mogła się stać 

                                                
129  M. Darga, op. cit., s. 41. 

130  J. Rapp, op. cit., s. 46. 

131  D. Sepczyńska, Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji, Olsztyn 2013, s. 

142–144. Zob. też W. Tyloch, op. cit., s. 28–29; L.Kohn, op. cit., s. 43; P. Majerski, op. cit., s. 61. 

132  Zob. Ch. Hansen, Daoism, [w:] E.N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017, 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/daoism/, odczyt z dn. 20.07.2018, rozdz. 1. 
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sprzymierzeńcem w walce o zachowanie hierarchicznego systemu133. Co ciekawe, o ile 

anarchiści inspirowali się głównie Zhuangzi, to tekst ten nie miał nigdy większego znaczenia 

jako święta księga134, gdyż kapłani i prorocy szanowali przede wszystkim Laozi. 

Pierwszym kościołem taoistycznym – wciąż istniejącym i popularnym obecnie jako 

Zhengyi Dao – jest Droga Niebiańskiego Mistrza (Tianshi dao), na samym początku zwana 

wudoumi dao (ruchem pięciu miseczek ryżu); założycielem tego kościoła był w 142 roku n.e. 

mag i alchemik Zhang Daoling135. Jako wybrańcowi, objawić się mu miał Boski Laozi 

(Taishang Laojun), by następnie uczynić go swym ziemskim reprezentantem z magiczną 

mocą uzdrawiania i tytułem Niebiańskiego Mistrza, który wraz ze stanowiskiem dziedziczony 

był z ojca na syna136. Organizacja ta powstała niezależnie w czasie działania Żółtych 

Turbanów, zgromadziła tysiące zwolenników i też oparła się na idei „wielkiego pokoju”, 

przyjęła jednak inną metodę działania – nierewolucyjną i bardziej hierarchiczną. 

Zamiast niszczyć całe opresyjne państwo i niesprawiedliwe społeczeństwo, omawiany 

kościół stworzył w zachodnich Chinach państewko teokratyczne (hierokratyczne), w którym 

własną religię uznawano za jedynie słuszną i zakazano medycyny, ponadto wymagano 

płacenia podatków i ścisłej dyscypliny, administrację zorganizowano według idei 

kosmologicznych, rygorystyczny kodeks moralny z sankcją pokuty służył dokładnej kontroli 

jednostki (filozofowie zaś skłaniali się raczej ku minimalizmowi etycznemu), a także 

ustanowiono niezwykle surową hierarchię (zależną od stopnia wtajemniczenia w ryt); w tej 

hierarchii decyzje podejmował arbitralnie Niebiański Mistrz – otrzymujący niepodważalne 

wskazania od bogów – by następnie przekazywać je w dół struktury137. Nacisk kładziono na 

posłuszeństwo i obowiązki138. W takiej organizacji wolność jednostki nie miała w praktyce 

znaczenia, chociaż sama administracja miała pewną postępową cechę – wysokie stanowiska 

były dostępne też dla kobiet (tak jest w taoizmie nadal) i mniejszości etnicznych139. Po 

kilkudziesięciu latach trwania państewka, w 215 roku wnuk Zhanga Daolinga – Zhang Lu – 

poddał się autorytetowi generała Cao Cao (który pomógł wcześniej stłumić powstanie Żółtych 

Turbanów) i uznał go za cesarza, co umożliwiło przetrwanie samego kościoła, oficjalne 

uznanie jego wiary i przyspieszyło też jej rozprzestrzenianie się140. Mistrzowie Niebiańscy nie 

                                                
133  Zob. ibidem (np. „The domination of Confucianism in Chinese intellectual life has brought with it the 

wide acceptance of this «friendly» orthodox religious interpretation of Daoism.” & „The philosophical focus 

thus construes Daoism as a meta-level challenge to Confucianism, while the religious focus tends to treat it as a 

sibling”). 

134  P. Majerski, op. cit., s. 100. 
135  M. Darga, op. cit., s. 43–45; L. Kohn, op. cit., s. 106. 

136  M. Darga, op. cit., s. 44; L. Kohn, op. cit., s. 106. 

137  M. Darga, op. cit., s. 43–46; L. Kohn, op. cit., s. 105, 129, 131, 319. 

138  Zob. L. Kohn, op. cit., s. 129–130. 

139  Zob. ibidem. 

140  M. Darga, op. cit., s. 48; L. Kohn, op. cit., s. 107–108. 
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stracili jednak ambicji politycznych. Sprawowanie autorytarnej władzy nad kościołem 

okazało się niewystarczające i, gdy tylko pojawiła się na północy okazja na ponowne 

uzyskanie władzy w państwie, zaangażowali się poważnie w latach 424–451 w pobieranie 

podatków dla monarchy, pilnowanie harmonii społecznej w jego imieniu itp. – stali się 

popieraną przez państwo Tuoba/Wei administracją, tzw. teokracją taoistyczną141. Teokracji 

przewodził taoista religijny Kou Qianzhi, za którego sprawą nauczanie Mistrzów 

Niebiańskich stało się religią państwową, a także założono wtedy pierwsze klasztory142. 

Warto zauważyć, iż tradycja Mistrzów Niebiańskich przejęła sporo elementów taoizmu 

ludowego, ale zaczęła go zwalczać143, jako że niekontrolowane dążenia ludu niosły ze sobą 

ryzyko dla hierarchicznej władzy, a Niebiańscy Mistrzowie uważali się za doradców 

ziemskich władców (nie za ich przeciwników)144 i dbali o zachowanie swojej 

uprzywilejowanej pozycji. Ta instytucja totalna posługiwała się władzą symboliczną, 

umacniając wśród wiernych głęboki szacunek do państwa i strach przed jakimkolwiek buntem 

(nawet we własnym umyśle), m.in. poprzez nauczanie o: (1) biurokratycznych niebiosach, w 

których zatrudniani są urzędnicy, kierujący losem jednostek w zależności od ich czynów i 

intencji, zapisanych w drobiazgowych rejestrach; (2) pełnej inwigilacji nie tylko czynów, ale i 

myśli, przez składające regularne meldunki Trzy Robaki w ciele każdego oraz bóstwo pieca w 

każdym domu; (3) karaniu za grzechy nie tylko samego winnego, ale też jego rodziny (w tym 

nawet potomków) oraz społeczności (odpowiedzialność zbiorowa); (4) podstawowej formule 

obrzędowej w etatystycznej postaci: „Prędko, prędko, przez moc edyktów i rozporządzeń”; 

(5) religijnym rytuale na wzór tradycyjnego ceremoniału dworu cesarskiego z formalnymi 

audiencjami u bóstw145. W zamian za tak prosystemową postawę, rządzący pozwalali na 

daleko idącą ingerencję w życie wiernych kapłanom, gdy ci „podobnie jak inne instytucje o 

ambicjach autorytarnych, poddawali również nadzorowi ciała swoich adeptów, przede 

wszystkim w sferze seksualności i zdrowia”146. Podsumowując powyższe, Niebiańscy 

Mistrzowie to pierwszy kościół taoistyczny i wciąż jeden z najbardziej znaczących; później 

powstało jeszcze kilka innych, nie odbiegały jednak one zasadniczo od już przedstawionej 

charakterystyki politycznej tego zjawiska, od jego początków jako tradycji – w religii ceniono 

zdecydowanie bardziej władzę od wolności, miała więc ona naturę typowo autorytarną. 

 

Przemiana taoizmu jako rezultat polityki państwa i zmian w bazie społecznej ruchu 

                                                
141  L. Kohn, op. cit., s. 113, 325. 

142  M. Darga, s. 48. 

143  Ibidem, s. 43. 

144  L. Kohn, op. cit., s. 107. 

145  Ibidem, s. 126–128, 148, 162, 179. 

146  Ibidem, s. 131. 
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Pierwsi filozofowie taoistyczni byli świadomą mniejszością, intelektualistami 

zdystansowanymi tak od kultury ludu, jak i klasy rządzącej; nie wyjaśniali oni po prostu zasad 

już istniejącej, określonej kultury147. Jednocześnie, ze względu na dość obrazowy i nieco 

aforystyczny charakter swoich uniwersalnych nauk (zrozumiałych i popularnych również 

obecnie, w Azji i na Zachodzie)148, mogli być potencjalnie łatwiej od zachodnich filozofów-

logików zrozumiani przez masy; wierzyli też, że każdy może zostać mędrcem, niezależnie od 

płci czy pochodzenia społecznego149. Żyli w tzw. Okresie Walczących Królestw, byli więc 

świadkami niezwykłej brutalności władzy (do której przyczynił się w dużej mierze rozwój 

cywilizacyjny i technologiczny), co mogło wpłynąć na ich pragnienie wolności i dostrzeganie 

w państwie głównego zagrożenia dla ludzkiego życia; taoista tak napisał o ówczesnych 

realiach: „W obecnych czasach ciała straceńców piętrzą się na sobie, skazańcy w dybach 

przepychają się na ulicach, okaleczeni w wyniku kar patrzą na siebie nawzajem”150. 

Krytykując „prawicowych” konfucjanistów (ru) i „lewicowych” moistów (mo) – czyli dwie 

pierwsze szkoły filozoficzne, które chciały wykorzystać władzę do narzucenia wszystkim 

jednego wzorca słuszności w każdej dziedzinie – taoiści mogli jednocześnie krytykować dwa 

skrzydła etatyzmu, które wykluczały opcję wolnościową. Ich filozofia rozwijała się głównie 

w południowych Chinach, gdzie mogły się jeszcze gdzieniegdzie zachować społeczności 

pierwotne. Laozi pracował podobno jako archiwista w bibliotece, Zhuangzi – jako urzędnik 

niskiej rangi (zanim całkowicie poświęcił się nauczaniu)151. Mieli zatem odpowiednią wiedzę 

i jednocześnie obaj mogli pozwolić sobie na niezależne poszukiwanie prawdy. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja szkoły Huang-Lao, pochodzącej od słynnej 

królewskiej Akademii Jixia, w której opinię najznakomitszego uczonego zyskał Xunzi, 

będący nauczycielem Han Fei oraz brutalnego intryganta – kanclerza Li Si152. Wszyscy 

przebywający tam uczeni „otrzymali status wysokich urzędników, mieli wielkie domy przy 

głównej ulicy, byli szanowani i faworyzowani”153. Mieli oni legitymizować władców i szukać 

wzorców porządku oraz nieporządku w społeczeństwie – by umożliwić najskuteczniejsze 

rządy – za co nagradzano ich hojnymi stypendiami, dużą świtą i innymi luksusami154. Łączyło 

to ich interesy z interesem klasy rządzącej, czyli zachowaniem i rozszerzeniem autonomii 

wobec poddanych155. Nauczanie Huang-Lao najbardziej popularne było wśród elit 

                                                
147  B.I. Schwartz, op. cit., s. 417, 420. 

148  P. Majerski, op. cit., s. 11. Zob. też L. Kohn, op. cit., s. 35. 

149  L. Kohn, op. cit., s. 33. 
150  Zhuangzi, op. cit., s. 118. Zob. też L. Kohn, op. cit., s. 11. 

151  Laozi, op. cit., 2006, s. 7; Zhuangzi, op. cit., s. 7. 

152  K. Burns, op. cit., s. 197. 

153  F. Youlan, op. cit., s. 78. 

154  B.I. Schwartz, op. cit., s. 244, 248. 

155  Zob. J. Rapp, op. cit., s. 215, 216 („different state elites have a common interest against their own 
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państwowych we wczesnym okresie rządów dynastii Han, która to dynastia wykorzystała 

przede wszystkim despotyczną doktrynę państwa Qin – za cel nadrzędny mającą właśnie 

skuteczność władzy – tj. legizm; na czas najdłuższy połączyła go jednak z konfucjanizmem, 

tworząc amalgamat zwany konfucjanizmem imperialnym (porażka dynastii Qin nauczyła ich, 

że ludziom trzeba dać trochę poczucia wolności i wiarę w moralność rządzących)156. 

Wspierając jakąkolwiek filozofię, cesarze z dynastii Han dążyli zatem do jej połączenia z 

makiawelicznym legizmem (i do jej podporządkowania mu de facto), czyniąc to wyłącznie 

we własnym interesie. Dlatego też ich państwowy „taoizm” skłaniał się ku autorytaryzmowi. 

W przeciwieństwie do taoizmu, buddyzm oraz konfucjanizm były systemami 

arystokratycznymi157. Głoszący zbawienie buddyzm zaczął się szerzyć w wielkim imperium 

dynastii Han najbardziej wtedy, gdy zaczęło ono słabnąć (podobna sytuacja do 

chrześcijaństwa w imperium rzymskim). Pierwsze duże, religijne organizacje taoistyczne 

(Żółte Turbany i Niebiańscy Mistrzowie) powstawały właśnie w takich okolicznościach, 

ciesząc się wielkim poparciem prostych wyzyskiwanych chłopów158, którym oferowały 

magiczne „leczenie” chorób, darmowe jedzenie i nocleg w schroniskach, a ponadto obietnicę 

nadejścia równości majątkowej, co jest w interesie klas nieposiadających, a także 

upośledzonych lub podlegających pauperyzacji grup społecznych159. Dostosowując się do 

poziomu intelektualnego takiej bazy społecznej, porzucono jednocześnie wnikliwą filozofię 

taoistyczną, skupiając się bardziej na czynie i pomocy potrzebującym. Rewolucyjne Żółte 

Turbany nie przetrwały (zostały zniszczone przez państwo jako zagrożenie), z kolei taoizm 

Mistrzów Niebiańskich trafił już w następnym wieku do kręgów szlacheckich, które w 

największym stopniu przejęły jednak taoizm Najwyższej Czystości (Shangqing), 

dostosowując go do swoich oczekiwań (co było wspierane przez cesarzy), a zmiany te zostały 

następnie przejęte przez inne kościoły; w wyniku przekształceń bazy społecznej zmniejszył 

się ludowy charakter religii taoistycznej, a tym samym też jej egalitaryzm, całą niemal uwagę 

skierowano natomiast na wewnętrzne życie człowieka (kontynuacja arystokratycznego 

samodoskonalenia) oraz na transcendencję160. Pod wpływem arystokratów i za pomocą 

cesarzy, taoizm powoli tracił zatem swój pierwotny radykalizm. 

Filozofia odrodziła się w momencie politycznego zamętu, gdy powstało zapotrzebowanie 

na krytykę istniejącego systemu, na co pozwalał najlepiej właśnie taoizm – z natury swej 

                                                                                                                                                   
subjects in limiting checks on their authority.” & „the common interest of all state elites in at least attempting to 

maintain and expand their autonomy from their subjects”).  
156  Zob. J.K. Fairbank, op. cit., s. 58–59. 

157  Zob. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, Kraków 2017, s. 367; F. Youlan, op. cit., s. 57, 242. 

158  Płacili oni m.in. wysokie podatki, nie dostając za to niemal nic w zamian. 

159  K. Dziubka, L. Nijakowski, B. Szlachta, op. cit., s. 55. Zob. też M. Darga, op. cit., s. 40–42, 45–46. 

160  M. Darga, op. cit., s. 48, 50–51, 57; L. Kohn, op. cit., s. 108, 141. Najwyższa Czystość duże znaczenie 

uzyskała ok. 500 roku (ibidem, s. 121). 
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silnie opozycyjny wobec skrajnego elitaryzmu normatywnego konfucjanistów, których zapał 

zmierzał ku zachowaniu tradycyjnego systemu, ku skutecznemu konserwatyzmowi161. Pierwsi 

wielcy neotaoiści-racjonaliści związani byli z istniejącym w latach 220–265 państwem Cao 

Wei (do którego powstania przyczynił się gen. Cao Cao), znanym z tego, że nagradzano tam 

urzędem za umiejętności i zasługi, a nie za pochodzenie lub formalną konfucjańską edukację 

(co umożliwiło wielu zdolnym jednostkom z dołów hierarchii szybki awans społeczny). 

Można jedynie spekulować, czy dowartościowanie nicości (wu) – z której wszystko powstaje 

– będącej przedmiotem nauczania tych neotaoistów, nie wynikało przypadkiem z chęci 

usprawiedliwienia nieoczekiwanego obwołania się monarchą przez Cao Cao i nagłego 

awansu wielu, które to zdarzenia w konserwatywnym społeczeństwie mogły wyglądać na 

sukces ex nihilo. Silnie (nawet rodzinnie) ze wspierającą swobodny rozwój filozofii i sztuki 

elitą Cao Wei związany był He Yan, uzyskał on też wpływ na rząd; związany z Wei był też 

Wang Bi, który zmarł162 jednak zbyt młodo by zdobyć rzeczywiste znaczenie w polityce (a 

jedyna prywatna audiencja, w której brał udział, skończyła się jego wyśmianiem przez 

ministra)163. Racjonaliści zdawali sobie sprawę ze znaczenia leczenia chorób dla popularności 

religijnych ruchów taoistycznych i – przypuszczalnie by jej zapobiec w przyszłości – 

rozszerzyli postulowane minimalne funkcje państwa o opiekę zdrowotną. Z kolei neotaoiści-

sentymentaliści tworzyli głównie, gdy do władzy powoli dochodziła konserwatywna 

konfucjańska rodzina Sima (późniejsza dynastia Sima Jin, lata 265–420), do której 

zwolenników nie należeli. Właśnie ta sytuacja mogła wzmocnić buntowniczy i wolnościowy 

aspekt w ich myśli, doprowadzając niektórych do anarchistycznych przekonań. 

Społeczeństwo bezpaństwowe jako powszechnie akceptowany ideał – nawet jeśli 

nieosiągalny wtedy w praktyce – sprzyjałby zapewne upragnionej liberalizacji. 

Prawdopodobnie w celu uniknięcia kary za nielojalność, swoje poglądy polityczne 

sentymentaliści wyrażali zazwyczaj w dość poetycki sposób i kreowali się przy tym na 

dziwaków. Wraz z dalszym trwaniem dynastii Jin nadzieja na pożądane zmiany mogła jednak 

poważnie słabnąć, a wraz z nią też morale. Późniejszy hedonizm części Liezi przypisuje się 

niekiedy zepsutej młodzieży arystokratycznej, a oficjalne docenienie neotaoizmu przez 

państwo w V wieku pomogło w doprowadzeniu do jego końca, pozbawiło go dawnej 

żywotności i kreatywności164. 

Strach przed możliwością powtórzenia się potężnego powstania taoistycznego z II w. – 

                                                
161  Zob. J.K. Fairbank, op. cit., s. 51; F. Youlan, op. cit., s. 244–245. 

162  Z powodu infekcji w czasie zarazy. 

163  Zob. A. Chan, op. cit., rozdz. 2; Laozi, op. cit., 2006, s. 9, 11. 

164  Zob. A. Chan, op. cit., rozdz. 6 („During the Northern and Southern Dynasties, Xuanxue reached the 

pinnacle of its influence when it was admitted into the official curriculum of the imperial academy. At the same 

time, however, Neo-Daoism also began to lose its vitality”). 
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oraz nonkonformizmu zwolenników prymatu ziran z dwóch kolejnych stuleci – zasiał 

zapewne w rządzących chęć całkowitego pozbycia się z taoizmu radykalnej wolności i 

rewolucyjnego egalitaryzmu, a także skłonił do pilnowania, by one nigdy nie powróciły. Już 

w V wieku taoiści oficjalnie uznawali za wykroczenia: nieposłuszeństwo, wtajemniczanie w 

mistyczną gnozę nieupoważnionych i najpoważniejsze – sceptycyzm165. Cesarze postanowili 

w pełni wykorzystać scentralizowaną religię do kontroli mas, tworząc symbiozę kleru i rządu. 

Stało się to zwłaszcza za panowania dynastii Tang (618–907), gdy taoizm uzyskał status 

religii państwowej, a znajomość Laozi zaczęła być wymagana w systemie egzaminów 

urzędniczych (do tej pory w całości konfucjańskim)166. Cesarze chcieli osiągnąć 

nieśmiertelność (lub przynajmniej przedłużyć swoje życie)167 i gromadzili w tym celu 

taoistów religijnych na dworze, ale jednocześnie zachęcali do eskapistycznego życia 

klasztornego i pustelniczego, wszystkie zaś instytucje taoistyczne starali się ujednolicić, 

ingerowali w nie, a także poddawali rygorystycznym przepisom168 i drobiazgowej kontroli; w 

założonych przez Tangów taoistycznych świątyniach w każdym powiecie figurki cesarza 

sąsiadowały z Boskim Laozi, wszyscy mnisi i mniszki musieli ciągle mieć przy sobie 

zaświadczenia (wydawane przez oficjalny system rejestracji), a państwo przejęło nadzór nad 

święceniami169. Będące dla taoizmu wzorem klasztory buddyjskie były związane z wielką 

własnością ziemską i podporządkowane państwu (buddyści głosili brak przywiązania, ale 

uzależniali się materialnie od innych), pomagały również wychowywać lud w uległości, a z 

czasem powstał nawet „buddyzm imperialny”170. Ponadto cesarze wspierali synkretyzm, 

organizując na dworze dyskusje taoistów, buddystów i konfucjanistów – chcieli pogodzić 

wszystkie trzy systemy, gdyż bliski im był ideał politycznej jedności – co doprowadziło w 

przyszłości do „zharmonizowania trzech nauk”, przy czym o ile (neo)konfucjanizm 

zapanował w sferze społeczno-politycznej, to taoizm został zepchnięty do prywatnej (mistyka 

oraz własne zdrowie) i nawet sami Chińczycy nie zawsze odróżniają go od buddyzmu (w 

dużej mierze za sprawą neokonfucjanistów)171. Warto pamiętać, że eklektyzmowi sprzyjały 

                                                
165  L. Kohn, op. cit., s. 126–127. Zob. też ibidem, s. 146–147. 

166  Ibidem, s. 118, 122; M. Darga, op. cit., s. 64. 

167  Co najmniej dwóch cesarzy zmarło jednak po wypiciu alchemicznego eliksiru „nieśmiertelności”... 

168  Miały one na celu głównie zapobiec organizowaniu buntu, stąd np. zakazy: posiadania ksiąg o 

tematyce wojskowej, zabiegania o inne od państwowego źródło finansowania, dosiadania koni, tworzenia 

nieformalnych zrzeszeń itd. (L. Kohn, op. cit., s. 120). 

169  L. Kohn, op. cit., s. 120–122; M. Darga, op. cit., s. 64–65, 68. 

170  Zob. H. Nakamura, op. cit., s. 254; J.K. Fairbank, op. cit., s. 71, 73, 75. 
171  L. Kohn, op. cit., s. 41, 115, 224; Laozi, op. cit., 2006, s. 8; H. Nakamura, op. cit., s. 290; Ch. Hansen, 

op. cit., 2000, s. 27. Dawna logika dawała każdemu możliwość odrzucania pewnych twierdzeń, ale władcy 

uważali ją raczej za niebezpieczną i szkodzącą ideałowi jedno(lito)ści. 

 Współcześnie postrzega się nierzadko taoizm i konfucjanizm jako komplementarne wobec siebie 

systemy (niczym yin i yang). Taoizm ma być zatem typowym yin – ma być całkowicie pasywny. Aktywna rola w 

polityce należy do konfucjanizmu (jako yang). Jest to oczywiście późna i prosystemowa nadinterpretacja... 
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już znacznie wcześniej Akademia Jixia oraz dynastia Han. W całej historii Chin do 

najżarliwszych cesarzy-taoistów (religijnych) zaliczyć można (w nawiasach daty panowania): 

Tang Xuanzong (713–756), Song Huizong (1100–1125) oraz Ming Jiajing (1522–1566)172. 

Po upadku dynastii Tang w zasadzie kontynuowane były już zapoczątkowane, wyżej 

opisane procesy, czego symbolem za panowania dynastii Ming stały się Biuro Rejestracji 

Taoistów i Wszystkowiedzący Rejestr (unowocześniona kontrola – monitorowanie nawet 

samego przemieszczania się i miejsc pobytu duchownych); do pewnych nowości w epoce 

nowożytnej należy utrata przez taoizm wyjątkowej pozycji w XVII-XVIII wieku, szersze 

otwarcie się na potrzeby klasy kupieckiej (i na ideę pomnażania bogactwa...), a także wzrost 

znaczenia świeckich wyznawców173. Państwo przyczyniło się zatem w przeważającej mierze, 

począwszy od III–II w. p.n.e. (Jixia i Huang-Lao), do stania się taoizmu religią, a także do 

promowania w nim autorytaryzmu i – już później – eskapizmu (w czym pomógł buddyzm). 

„Koleje losu i kształt taoizmu religijnego ściśle wiążą się z dworem cesarskim”174. Obecnie 

taoizm kojarzy się wielu głównie z praktykami zdrowotnymi, co swój początek bierze od 

dawnych zainteresowań arystokratów i cesarzy; w ChRL podlega nadal rygorystycznej 

kontroli (przede wszystkim przez Urząd ds. Religii), a duchowni (zdecydowana większość to 

oportuniści) są opłacani przez państwo, które jest właścicielem taoistycznych instytucji175. 

 

Podsumowanie 

Wszystkie trzy założone tezy zostały w artykule potwierdzone; ponadto udało się 

podważyć pewne błędne przekonania na temat Chin. Nie powinniśmy już dłużej uważać, że 

wolność indywidualna i anarchizm to koncepcje nowożytne/współczesne, w które po raz 

pierwszy uwierzono na Zachodzie. Nasza kultura nie ma na nie monopolu, a przez długie 

wieki średniowiecza była idei równej wolności wszystkich jednostek w życiu społecznym 

zdecydowanie przeciwna. Chiny nie były też niepostępowym społeczeństwem tradycyjnym 

od VI do II w. p.n.e. W starożytności zaczął rozpadać się tam cały dawny system 

arystokratyczny i rozkwitło „sto szkół” filozoficznych, nastała tym samym epoka wielkich 

przemian społeczno-politycznych („czas osiowy” Karla Jaspersa) oraz pomysłowych ludzi, 

którzy tworzyli projekty nowego porządku (niektóre z nich zostały później wcielone w życie, 

np. merytokracja)176. Jedna z filozofii tamtych czasów zainspirowała wiele wieków później 

Europę, umożliwiając powstanie oświeceniowego sekularyzmu, który wciąż jest elementem 

                                                
172  Zob. L. Kohn, op. cit., s. 119, 200–202; M. Darga, op. cit., s. 64. 

173  M. Darga, op. cit., s. 78–82; L. Kohn, op. cit., s. 187, 196–199, 267. 

174  L. Kohn, op. cit., s. 207. 

175  Ibidem, s. 75, 231, 236, 238, 250, 325. 

176  Zob. F. Youlan, op. cit., s. 40–41; B.I. Schwartz, op. cit., s. 2–3. 
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zachodniej cywilizacji177. Nie można zatem z całym przekonaniem twierdzić, że uniwersalny 

charakter ma jedynie myśl europejska. 

W artykule przyjęto wyższość interpretacji filozoficznej taoizmu nad religioznawczą, a to 

za sprawą prostego faktu, iż taoizm był początkowo wyłącznie filozofią (religia jest tu 

wtórna). Religioznawcy mają problem ze zrozumieniem myśli pierwszych taoistów i 

nakładają na nią późniejsze interpretacje, co można uznać za zniekształcanie taoizmu. 

Ponadto z politologią bardziej związana jest właśnie filozofia, a opiera się ona zasadniczo na 

wiedzy i wymaga zwątpienia w „oczywistości”. Religia natomiast zazwyczaj potępia 

wątpliwości jako zbyt słabą wiarę, wymaga zatem posłuszeństwa wobec depozytariuszy 

prawdy objawionej i jest tym samym mniej bliska naukowemu sceptycyzmowi. Wniosek 

praktyczny dla współczesnych z historii taoizmu jest następujący: środowiska antysystemowe 

powinny zachowywać niezależność wobec państwa, religii oraz warstw najzamożniejszych, 

gdyż w przeciwnym razie grozi im utrata swojego pierwotnego charakteru. Jednocześnie 

środowiska te nie powinny ani marginalizować bieżących potrzeb większości społeczeństwa 

(błąd wielu filozofów, prowadzący do niskiego poparcia dla ich pomysłów), ani ignorować 

istotnych zagadnień teoretycznych (błąd wielu przywódców ludowych, prowadzący do 

szkodliwego dla realizacji radykalnych celów spłycenia myśli). 

Zrekonstruowane w niniejszym tekście dwa nurty taoizmu podsumować można 

następująco: (1) pierwotny taoizm filozoficzno-wolnościowy (nurt Lao-Zhuang), który był 

pod silnym wpływem Hui Shi (relatywisty ze szkoły nazw) i Yang Zhu (radykalnego 

indywidualisty), przy czym jego kontynuację do ok. V wieku stanowił – również inspirujący 

się szkołą nazw, a ponadto konfucjanizmem idealistycznym – neotaoizm; (2) wtórny taoizm 

magiczno-autorytarny (nurt Huang-Lao), który był pod silnym wpływem szkoły yinyang i 

legizmu, przy czym jego kontynuację nadal stanowi – również inspirująca się szkołą yinyang, 

a ponadto buddyzmem – religia taoistyczna. Powyższą przemianę taoizmu zainicjowało 

najprawdopodobniej państwo, a później wzmocnił ją znacznie buddyzm; w kolejnych 

wiekach władcy ów proces podtrzymywali i pogłębiali. Zabobon okazał się bowiem 

skutecznym narzędziem do rządzenia, wolność zaś – jako wartość nadrzędna – sprzeczna była 

z interesem elity władzy. W kontekście neotaoizmu jako prawdziwej kontynuacji taoizmu 

pierwotnego, nurt Huang-Lao można uznać za „taoizm tylko z nazwy”, ponieważ już wg 

księgi Laozi rządy zgodne z konfucjanizmem są lepsze od postulowanych przez legistów, a 

ponadto tenże wtórny nurt stanowczo odrzucał idee Hui Shi178, które były ważne dla taoistów 

                                                
177  Zob. D. Rogacz, Jak „Chiny” stworzyły Europę: Narodziny oświeceniowego sekularyzmu z ducha 

konfucjanizmu, „Diametros” 2017, nr 54, s. 138–160. 

178  Zob. np. Zhuangzi, op. cit., s. 347–349, 353 (przypis 67). Rozdział ten, ze wszystkich myślicieli 

najgorzej oceniający Hui Shi, przypisywany jest synkretyzmowi Huang-Lao; nie pochodzi on od Zhuangzi. 
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z IV i III w. p.n.e. (jednomyślnie odrzucał też anarchizm Yang Zhu). Nawet sama religijność, 

cechująca szkołę Huang-Lao, obca była wczesnemu taoizmowi: „We wcześniej datowanych 

częściach dzieł Zhuangzi i Liezi szkoły alchemików i mistyków są wyszydzane i krytykowane 

explicite”179. 

Taoiści oddziaływali dawniej na decydentów w Chinach (a także – pośrednio – w Japonii, 

Korei i Wietnamie), chociaż nie uzyskali takich wpływów społecznych i politycznych, jakie 

mieli konfucjaniści i buddyści. W wymienionych krajach taoizm jest obecnie postrzegany 

głównie w sposób religijny (najsilniejszy na Tajwanie i w Hongkongu), natomiast filozofia 

Laozi i Zhuangzi zdobywa wciąż coraz większą popularność na Zachodzie, pobudzając 

nierzadko do refleksji politycznej. Taoizm jest zatem ważnym i aktualnym obszarem badań; 

ich aspekt politologiczny zyskuje dopiero należne miejsce – przede wszystkim za sprawą 

nowatorskiej książki prof. Johna A. Rappa z 2012 r. Wniesienie pogłębionej i uaktualnionej 

wiedzy o taoizmie do polskiej politologii przyczyni się z pewnością do lepszego zrozumienia 

chińskiej myśli społecznej, kultury i historii – co jest szczególnie potrzebne w 

zglobalizowanym świecie, w którym wciąż rośnie znaczenie cywilizacji chińskiej i Chin.  

 

 

 

                                                
179  Ibidem, s. 125 (przypis 47). 


