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Wojna jest najwiêksz¹ spraw¹ pañstwa, podstaw¹ ¿ycia i œmierci, Tao przetrwania
lub zag³ady. Trzeba j¹ uwa¿nie rozwa¿yæ i przeanalizowaæ
Sun Tzu, Sztuka wojny
Znamienici ¿o³nierze nie s¹ wojowniczy. Znamienici w bitwach nie wpadaj¹ w gniew.
(z Tao wojny)

Ta niezwyk³a ksi¹¿ka, bêd¹ca naturalnym uzupe³nieniem bestsellera Sztuka wojny
Sun Tzu (Onepress), objaœnia dynamikê konfliktu metodami pochodz¹cymi wprost
ze staro¿ytnych Chin.
Wang Chena, dziewiêtnastowiecznego dowódcê wojskowego, do g³êbi porusza³y rzezie,
w których s³awna dynastia T'ang pogr¹¿y³a siê na ca³e dziesiêciolecia. „Morza sp³ynê³y
trucizn¹, a wskroœ ziem szerzy³y siê ból i nieszczêœcie” – tak upiornie kszta³towa³a siê jego
rzeczywistoœæ. Wreszcie zada³ sobie pytania: „Jak mo¿na by zapobiegaæ konfliktom, zanim
one powstan¹? W jaki sposób wyt³umaczyæ i zrozumieæ energiê waœni?”. Po odpowiedŸ
uda³ siê do s³ynnego traktatu Tao te king. Chocia¿ Tao te king od dawna wp³ywa³
na wszelkie dziedziny ¿ycia w Chinach, interpretacje Wang Chena stanowi¹ pierwsz¹
adaptacjê tej ksiêgi na potrzeby wojskowoœci – "tao wojny". Podobnie jak Sztuka wojny
Sun Tzu (z pewnoœci¹ najs³awniejsze studium strategii, jakie kiedykolwiek napisano),
Tao te king dostarcza lekcji przydatnych w zmaganiach wystêpuj¹cych we wspó³czesnym
¿yciu. Sztuka wojny niesie inspiracje i porady dotycz¹ce odnoszenia sukcesów
w warunkach wszelkiego rodzaju rywalizacji, zaœ ta ksi¹¿ka odkrywa plany i sposoby
postêpowania w kwestii panowania nad konfliktami i promowania pokojowej wspó³pracy.
Interpretacja staro¿ytnego tekstu w wykonaniu Wang Chena zosta³a rozszerzona
i wzmocniona przez komentarze Ralpha D. Sawyera.
Ralph D. Sawyer – badacz wojennej historii Chin, wspó³pracuj¹cy z g³ównymi agencjami
wojskowymi i wywiadowczymi. Po studiach w MIT, na Harvardzie i Narodowym
Uniwersytecie Tajwanu, zaliczywszy krótki okres uniwersyteckiej pracy dydaktycznej,
Sawyer spêdzi³ trzydzieœci lat jako miêdzynarodowy doradca w krajach azjatyckich.
Jego badania, u pod³o¿a których le¿¹ solidne podstawy techniczne i doœwiadczenia
wywiadowcze, skupiaj¹ siê na teorii i praktyce wojen w Chinach, zarówno staro¿ytnych,
jak i nowoczesnych.
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1

Tao przyodziane
w sowa
Tao przyodziane w sowa nie jest tym, które jest niewysowione.
Imi, które da si nazwa , nie jest tym, które jest nienazwane.
To, co niewypowiadalne, jest pocztkiem Nieba i Ziemi;
Nazwane jest matk niezliczonych rzeczy.
Przylgnij wic do niebytu, aby ujrze jego ulotno ;
Przylgnij do istnienia, aby ujrze jego przejawy.
Oba ukazuj si w jednoci, lecz rozdziela je nazwa;
O nich razem rzecze si jako o Ociekajcych Tajemnic.
Bardziej niepojte ni tajemnica,
Wrota bezliku spraw nieogarnionych.
WANG Ci, którzy z ucielenienia chi z jin i jang s zrodzeni, zamieszkuj trzy królestwa — Nieba, Ziemi i Czowieka — i s bardziej wici
ni niezliczono rzeczy, zw si najwitszymi. Ten za, kto jest bardziej
wity poród najwitszych2, zwie si Mdrcem. Dziaajc z poruczenia
Nieba i Ziemi, Mdrzec modeluje miriady rzeczy. Przeto, by okreli tao,
polega na sowach i znajduje opok w tao, aby panowa nad nazwami.
Róni si to jednak od prawdziwego i niezmiennego Pocztku. Tak wic
Tao te king gosi, e jest wypowiadalne. Poniewa jest matk niezliczonych
rzeczy, w rozdziale stwierdza si dalej, e mona je nazwa . Poza tym w
Tao Nieba i Ziemi brak jest jakichkolwiek wydobywalnych znamion,
przeto mówi ono: „Przylgnij wic do niebytu, aby ujrze jego ulotno ”.
Mdrzec w swoim dziaaniu napotyka rzeczy obserwowalne, powiedziane
jest wic: „Przylgnij do istnienia, aby ujrze jego przejawy”. „Ogldanie”
jest niczym ukazywanie.
2

W przek. ang. more numinous than the most numinous; gradacja cokolwiek karkoomna
— przyp. tum.
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Ponadto w swej zasadzie Ch’ien [Niebo] i K’un [Ziemia] poczynaj
istnie poprzez niebyt. Mimo to jednak „oba ukazuj si w jednoci, lecz
rozdziela je nazwa”. Schematy zmiany i transformacji powracaj do niebytu przez byt. Dlatego „o nich razem rzecze si jako o Ociekajcych Tajemnic”. W Tao Nieba i Ziemi cztery pory roku nastpuj po sobie, rodz si
setki rzeczy. Jest to jedna mroczna tajemnica. Drog Mdrca jest uczestniczy w imieniu Nieba w modelowaniu rzeczy, tote kada ma sw natur
i los naprostowane — to zaiste druga ciemna tajemnica. Dlatego powiedziane jest „bardziej niepojte ni tajemnica”. Z tej przyczyny Lao-tsy3
stawia jasno kwesti: jakeby inaczej, nili przechodzc przez te drzwi,
mogli królowie rzdzi Wszystkim pod Niebem, zapewnia pokój wielu
krainom i ad w pukach i brygadach? Na t okoliczno rozdzia powiada
o „wrotach bezliku spraw nieogarnionych”.
Wierz z pokor, e pi tysicy sów Cesarza Ociekajcego Tajemnic
Pocztku [Lao-tsy] bdzie przekazywane przez miliony lat, niewyczerpanie niosc ludzkoci poytek niczym wszechobecne trwanie Nieba i Ziemi,
niczym wiato spywajce od soca i ksiyca. Jeli wic król pojmuje naprawd Tao te king, to moe zdoby Wszystko pod Niebem; kiedy feuda
rozumie t nauk, uspokoi moe liczne pastwa; rozumiejc j, wysoki
minister moe dokona wielkich czynów; a gdy dociera ona do urzdników
i zwykych ludzi, potrafi oni pozna , [skd przyszli i] dokd im wraca .
Jeli ci sporód blinich, którzy lubi drogi na skróty, nie bd przestrzega tao, z pewnoci doznaj goryczy przekrelenia ich poczyna.
Jeszcze bardziej zawiod si ci, którzy lune przeciwstawiaj zwartemu,
a mimo to licz na szczcie! Delikatnie, delikatnie do granic niewyraalnego.
Tao te king rozpoczyna si tedy od owiadczenia, e „tao [które mona wypowiedzie ] nie jest tym, które jest niewysowione”, aby wskaza , e róne
drogi prowadz do tego samego celu, i konkluduje, zaznaczajc, e s to
„wrota bezliku spraw nieogarnionych”, aby jasno wyrazi , e zawarte w nim
setki przemyle s streszczone w pierwszym rozdziale. Zaiste wspaniae.
SAWYER Pierwsze wiersze Tao te king wprowadzaj nas w transcendentn natur Drogi, odsaniajc widzialny wiat zjawisk — uchwytnych
i nazwanych — jako zwyczajnie pochodny (wtórny). Zamiast dopatrzy
3

W pisowni angielskiej Lao-tzu — przyp. tum.
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si w tym wtpliwoci, Wang Chen opowiada si za takim rozrónieniem,
poniewa jego wyobraenie odnosi si do wiata ludzi i dziaa politycznych, cho sformuowanych nastpnie w kategoriach ogranicze i bezczynu.
Nie ignorujc kwestii metafizycznych i kosmologicznych podnoszonych
w Tao te king, Wang skupia si na Mdrcu, jako czynniku aktywnym, cho
z trudem mieszczcym si w potocznym rozumieniu. Mdrzec dziaa
przez modelowanie, pozostajc w harmonii z tao, nie za jako twórca lub
faszerz. Wang pokada wic nadziej w królach i innych przedstawicielach wadzy wchodzcych w rol przywódców — Mdrców, którzy przyjm nauki pynce z Tao te king i wciel je w czyn — jakkolwiek ciemne
i niezrozumiae mogyby si wyda — uszczliwiajc w ten sposób wszystkich ludzi pod Niebem.
Natychmiastow konsekwencj penetrowania tao i stosowania si do
jego wskaza jest umocnienie si w zwykym wiecie politycznej rzeczywistoci i gwatownych istot, a nie w jakim transcendentnym, wieczystym
królestwie. Tak wic wadca Mdrzec, wyzwolony dziki swej wiedzy,
moe zyska przewag nad innymi pastwami, sprowadzajc jednoczenie
na wszystkich powszechny pokój i harmoni. (Z komentarzy Wang Chena
wynika jednak, e zakada on z góry przywilej odziedziczonej pozycji
i nigdy nie opowiada si za wykorzystaniem tao do wzniecania rewolucji
i przejmowania wadzy). Szczególnie wana jest myl, e przeciwstawianie si tao obróci si na niekorzy , prowadzc do „goryczy odrzucenia”.
Z kolei, jako e postpowanie w myl tao znaczy dopasowywanie si do
nieustannego biegu zdarze, wida w tym zalecenie kursu po linii najmniejszego oporu, który bezdyskusyjnie naley obiera . Jak naucza Sun-tzu
w Sztuce wojny (ang. The Art of War), wykorzystywanie z trudem zdobytej,
dobrze zaplanowanej przewagi wywiera na przecitnym obserwatorze wraenie takiej atwoci, e dowódców, którym udaje si j osign , traktuje
si tak, jakby nie zrobili niczego niezwykego. Taka jest sia prostoty.
Cho w 81 rozdziaach Tao te king sama droga (tao) jest rónie definiowana i charakteryzowana, na przestrzeni stuleci zadawano pytania, czy
koncepcja niebytu jest waciwa tekstowi oryginau. Wielu komentatorów
i tumaczy rozumie drug par wierszy nastpujco: „Niebyt jest nazw
pocztku Nieba i Ziemi”. Wang Chen by jednak zaaferowany koncepcjami sprawowania wadzy i administrowania i — by moe niewiadomie — ulega konfucjaskiej doktrynie rektyfikacji (prostowania) nazw,
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wedle której nazwy powinny by odpowiednie, a rzeczywisto powinna
przystawa i by dopasowywana do nazw). Wyranie wic rozumie on te
wiersze jako materializujce si treci: „To, co niewypowiadalne, jest pocztkiem Nieba i Ziemi; nazwane jest matk niezliczonych rzeczy”.
Zoon histori ma ponadto okrelenie hsüan, tumaczone tu jako „ociekajce tajemnic” (ang. dankly mysterious). W czasach Wang Chena identyfikowano je z hsüan hsüeh — badaniem spraw ciemnych i tao niewypowiadalnego. Na ogó rozumie si je jako rodzaj koloru gbokiej czerni
odcinajcy si na tle czerwieni; jest to termin opisujcy otcha bezksiycowego, czarnego nieba, przesycony skojarzeniami z doniosoci, mrokiem
i tajemnic. Poniewa czsto wie si go z pojciem „lnienia”, jako dajcy
wraenie wewntrznej wilgotnoci, tumaczenie „ociekajcy wilgoci” (ang.
dank) zamiast po prostu „ciemny” lub „czarny” wydaje si odpowiedniejsze.

2

Wszystko
pod Niebem ma…
Wszystko pod Niebem ma pikne za pikno, istnieje wic brzydota;
Wszystko pod Niebem ma dobro za dobro, istnieje wic niedobro.
A zatem byt i niebyt wynikaj jeden z drugiego;
Trudno i atwo uzupeniaj si wzajemnie;
Dugi i krótki ksztatuj si wzajemnie;
Wysoki i niski kontrastuj wzajemnie;
Gosy i odgosy harmonizuj wzajemnie;
Przód i ty wzajemnie postpuj.
Z tej przyczyny Mdrzec wnika w sprawy bez czynu,
Wypenia niewyrzeczone instrukcje.
Nic z bezliku rzeczy, co si jawi wokó, nie jest umniejszane.
Pielgnuje, lecz nie zagarnia;
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Dziaa, lecz nie polega.
Jego czyny s pene,
On w nich nie mieszka.
Wanie dlatego, e w nich nie mieszka,
Naprawd nie obumieraj.
WANG Tao te king mówi o piknie jako przeciwstawieniu brzydoty. Skoro
kady czowiek pod Niebem „ma pikne za pikno”, zawdy bdzie rozpoznawa brzydot. Skoro kady czowiek pod Niebem „ma dobro za
dobro”, zawdy bdzie rozpoznawa niedobro. Przeto dalej s te sowa:
„Byt i niebyt wynikaj jeden z drugiego; trudno i atwo uzupeniaj si
wzajemnie; dugi i krótki ksztatuj si wzajemnie; wysoki i niski kontrastuj wzajemnie; gosy i odgosy harmonizuj wzajemnie; przód i ty
wzajemnie postpuj”.
Odkd rzeczy maj nazwy, a ludzie odczucia, dobro i zo, czyj i swój
istniej w ich wntrzu, bd powstawa mio i nienawi i atakowa si
wzajemnie. Jeli mio i nienawi powstaj i atakuj si wzajem, rozkwita bdzie wojna. Jednak walczcy nie zawsze sigaj po tarcze i halabardy, topory i siekiery. Zwykli ludzie zmagaj si ze sob, uywajc rk
i stóp, owady i zwierzta — pazurów i zbów, a ptaki — dziobów i szponów. Wszystko to daje wiadectwo walce. Gdy jednak chodzi o dziaania
podejmowane przez królów i dobrze urodzonych, nie masz tam jednego,
który by nie uy metalu [broni] i skóry [zbroi]. Nie masz wikszej niedoli!
Przez umniejszenie znaczenia wojowniczoci i kultywowanie grzecznoci odywia si korzyci i wyklucza straty. Tym oto sposobem zalecenia
[Mdrca] s wcielane bezczynowo, co w rozdziale jest wyraone w sowach „Mdrzec wnika w sprawy bez czynu [i] wypenia niewyrzeczone
instrukcje”. Dziaania jego s bezczynowe, jako e pragnie on pozosta
w cieniu, cho dopina swego, potajemnie krzewic swoj Cnot i sprawiajc,
e gmin niewiadomie czerpie z niej kadego dnia. Oto, co bezczyn oznacza. Tako i nauki jego niewypowiedziane s, gdy yczeniem jego jest
uszlachetni samego siebie i przewodzi ludowi przykadem, bez zobowiza i popadania w puapk. Gdy staroytni rozprawiali o „bezczynieniu” [wu-wei], nie wychodzili poza to znaczenie.
Jeli królowie nie kieruj si chci uszczliwiania ani gniewem, to
ich kary i nagrody nie bd nadmierne, nie bdzie te uyty metalowy
or ni skórzana zbroja. Kiedy s bezczynni w swoich kompetencjach, ich

82
Tao King

podatki i daniny nie bd cikie, koniecznoci nie bd nieznone. Jeli
nie powoduj si mioci lub nienawici, suba u nich i odprawa bdzie
z pewnoci odpowiednia, godny i niegodny zostan odrónieni. Gdy s
obojtni wobec bliskich sug, w ich wicie znajd si tylko mowie uczciwi.
Gdy s obojtni wzgldem ziem, ich bro i zbroje nie pójd w ruch, ich
oficerowie i oddziay nie bd si trudzi . Gdy s obojtni wobec setek nazwisk, wówczas Wszystko pod Niebem bdzie niezmcone. Zaprawd,
wida w tym pikno i zalety bezczynu!
Nadto „Nic z bezliku rzeczy, co si jawi wokó, nie jest umniejszane”
oznacza, e zarówno zwierzchnik, jak i podwadny uwiadamiaj sobie
naturalne podziay — nikt nie dowodzi umniejszenia. „Pielgnuje, lecz
nie zagarnia”, jako e jego dobrodziejstwa skutkuj, on za nie jest im
podlegy. Jego wyzwolona Cnota przeksztaca bieg rzeczy, nie wic si
z wynikami. Nie opiera si on na swej sile, lecz chroni siebie, okazujc
szacunek. Dlatego jego przedsiwzicia s proste i atwe i dugo nie odstpuj jego ciaa. Powiada zatem Tao te king: „Wanie dlatego, e w nich
nie mieszka, naprawd nie obumieraj”.
SAWYER Ten rozdzia naley do najsawniejszych w Tao te king — jego
dwa pierwsze wiersze byy przez stulecia cytowane niezliczon ilo razy,
niemal w kadej moliwej do pomylenia sytuacji. Wersy te charakteryzuj wzgldn i wzajemnie si definiujc natur dwoistych, acz dynamicznie powizanych koncepcji, takich jak dobro i zo, pikno i brzydota.
Wida przy tym, e natychmiast dostarczaj one Wang Chenowi psychologicznego wyjanienia wystpowania i podgrzewania konfliktów midzy
ludmi. Cho Wang Chen z pewnoci by mocno zaniepokojony tragicznymi nastpstwami wojen i intensywnie zgbia ich natur i róda, nie
wydaje si, aby który z wersów tego rozdziau skierowa bezporednio, czy
cho by ubocznie, jego uwag na te tematy. By moe by on wiadom przemyle Mo-tzu, e wojna jest wynikiem samolubnych upodoba, mimo e
Mo-tzu straci zaufanie dynastii T’ang i zosta póniej wymiany i wyszydzony przez Mencjusza za propagowanie „uniwersalnej mioci” i odejcie od
egoistycznych wyrónie. Niewykluczone te, e pogldy Wang Chena s
po prostu odbiciem rozumienia, i konflikt jest przyrodzony czowiekowi,
co wystpuje w klasycznych pismach na tematy militarne i kilku innych
dzieach filozoficznych z czasów Walczcych Pastw, jak na przykad
Huai Nan-tzu.
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Synna koncepcja wu wei, przyjmowania postawy bezczynu (czyli
„bezczynnej”), pojawia si tu po raz pierwszy, a Wang Chen natychmiast
okrela j jako faktycznie niezauwaalne, nieuchwytne dziaanie, wpywajce na ludzi w sposób przez nich zupenie nieuwiadamiany. (Koncepcja ta jest rozwijana dalej w rozdziale 4., „Tao to pustka”, powracajc
w caym Tao te king i komentarzach Wang Chena). Na podobnej zasadzie
nauki Mdrca s niewypowiedziane, poniewa s porednie i ucieleniane
osobicie, cho wedug innych interpretacji, na przykad dobrze znanego
wyjanienia Hana Fei-tzu, Mdrzec po prostu pozwala swoim podwadnym dziaa odpowiednio, co najwyej sprzeciwiajc si tylko realizacji
planów wrogich i szkodliwych.
Jeszcze waniejsze jest to, e wadca (czyli Mdrzec — w nawietleniach Wanga oba terminy s w zasadzie równoznaczne) nie wykorzystuje
swej siy ani nie domaga si nagród i korzyci za osignicia, preferujc
istnienie na uboczu. (Jak to wyraono w rozdziale „Którzy s poniej
najwyszego, wiedz” — o najlepszych wadcach niemal nie wiadomo, e
istniej). Znamienne, e nie korzystajc ze swej siy, nie daje on wiadectwa jej braku ani tego, e w ogóle jej nie uywa, chodzi natomiast o to,
e nie robi tego manifestacyjnie lub z przesad — ot, dziaa i postpuje do
przodu. By moe najlepsz tego ilustracj jest zachowanie wody, w Tao te
king pojawia si ona bowiem nieustannie jako analogia poddania i saboci. Woda poddaje si, przybiera ksztat otaczajcego terenu czy konturów
przedmiotu, lecz w odpowiedniej iloci i w ruchu zdolna jest zmiady
kad przeszkod. Ta wanie ukryta sia umoliwiajca jej skuteczno ,
podobnie jak pozycja wadcy, stanowi punkt wyjcia do podejmowania
dziaa, zwaszcza „dziaa bezczynowych”. Jest to dla Wang Chena zaoenie podstawowe, nigdy nie odmalowuje on Mdrca pogronego w medytacjach nad Cnot — zwyczajnej karykatury Mdrca konfucjaskiego — lecz
jako rozporzdzajcego rzeczywist si miejsca zajmowanego w hierarchii, co zaznacza si w ostatnim akapicie jego komentarza.
Poza tym zapotrzebowanie na wadców beznamitnie czynicych
uytek ze swojego spokoju, wolnych od dz i zaburze emocjonalnych
uwidacznia si w dokonanym przez Wanga rozwiniciu niejawnego motywu otwierajcego rozdziau. Skromne oblicze wadcy-Mdrca nie tylko nie
daje adnych powodów do urazy (co jest omawiane w tekcie i ucielenia ide
nieobnoszenia si ze sob), lecz jego widoczny brak egoizmu i dostrzegalnych
nastrojów zapewni uczciwo podwadnych — jest to obraz pochodzcy,
by moe, od Hana Fei-tzu.

