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Tao absolutne
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Lao Tzu powiada o Tao Absolutnym:

Tao, które mo¿na wypowiedzieæ,

nie jest Tao Absolutnym.

O powstaniu wzglêdnych przeciwieñstw mówi:

Gdy wszyscy ludzie Ziemi uznaj¹ piêkno za piêkno,

powstaje (postrzeganie) brzydoty.

Gdy wszyscy ludzie Ziemi uznaj¹ dobro za dobro,

powstaje (postrzeganie) z³a.

Dlatego te¿:

Istnienie i nie-istnienie s¹ od siebie wzajem zale¿ne w rozwoju;

Trudne i ³atwe s¹ od siebie wzajem zale¿ne w dope³nieniu;

D³ugie i krótkie s¹ od siebie wzajem zale¿ne w kontraœcie;

Wysokie i niskie s¹ od siebie wzajem zale¿ne w po³o¿eniu;

Tony i g³os s¹ od siebie wzajem zale¿ne w harmonii;

Przód i ty³ s¹ od siebie wzajem zale¿ne w towarzystwie.

Dlatego te¿ mêdrzec:

Zarz¹dza sprawami bez dzia³ania;

Doktrynê g³osi bez s³ów.

Wszystko powstaje,

On jednak nie odwraca siê od niczego;

Daje wszystkiemu ¿ycie, lecz w posiadanie nie obejmuje;

Dzia³a, lecz nie rozporz¹dza;

Dokonuje, lecz nie przypisuje sobie niczego.

A poniewa¿ nie przypisuje sobie niczego,

Takiego przypisania odmówiæ mu nie mo¿na.
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Mówiê o Mahawirze, bo uznajê to za czêœæ mojego obowi¹zku –
moje serce nigdy nie idzie z nim w parze. Jest on zbyt matematyczny.
Nie jest mistykiem, nie ma ¿adnej poezji istnienia. Jest wielki, oœwie-
cony, ale przypomina bezkresn¹ pustyniê, nie ma w nim ani jednej
oazy. Poniewa¿ urodzi³em siê d¿inist¹, muszê sp³aciæ pewien d³ug.
Mówiê o nim z poczucia obowi¹zku, ale nie ma w tym mojego serca,
mówiê jedynie z umys³u. Kiedy mówiê o Mahawirze, robiê to jako
osoba z zewn¹trz. Jego nie ma we mnie i mnie nie ma w nim.

To samo dotyczy Moj¿esza i Mahometa. Nie mam ochoty o nich
mówiæ, nie mówi³em o nich. Gdybym nie urodzi³ siê d¿inist¹, nie mó-
wi³bym te¿ o Mahawirze. Moi mahometañscy i ¿ydowscy uczniowie
czêsto pytaj¹, dlaczego nie mówiê o Mahomecie czy Moj¿eszu. Trud-
no im to wyt³umaczyæ. Wiele razy, widz¹c ich miny, postanawiam, ¿e
bêdê mówi³, wiele razy patrzê na s³owa Moj¿esza i Mahometa, i zno-
wu to odk³adam. W moim sercu nie ma ¿adnego oddŸwiêku. Gdybym
o nich mówi³, nie by³oby to ¿ywe. Nie odczuwam wobec nich takiego
obowi¹zku jak wobec Mahawiry.

Wszyscy oni nale¿¹ do tej samej kategorii, s¹ zbyt wyrachowani,
ekstremistyczni, przegapiaj¹ przeciwn¹ skrajnoœæ. S¹ pojedynczymi
nutami, nie harmoniami, symfoniami. Pojedyncza nuta ma swoje piêk-
no, ascetyczne piêkno, ale jest monotonna. Raz na jakiœ czas mo¿na
jej pos³uchaæ, ale jeœli trwa to d³u¿ej, ogarnia ciê znudzenie, chcia³byœ
to zatrzymaæ. Osobowoœci Mahawiry, Moj¿esza i Mahometa przypo-
minaj¹ pojedyncze nuty, s¹ proste, ascetyczne, nawet piêkne, raz na
jakiœ czas. Ale jeœli spotkam Mahawirê, Moj¿esza czy Mahometa, z³o-
¿ê im moje uszanowanie i ucieknê.
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Mówiê o Krishnie. Krishna jest wielowymiarowy, nadludzki, cu-
downy, ale bardziej przypomina mit ni¿ prawdziwego cz³owieka. Jest
tak nadzwyczajny, ¿e nie mo¿e istnieæ. Na tej ziemi nie mo¿e byæ tak
nadzwyczajnych ludzi, istniej¹ tylko jako sny. Mity s¹ jedynie zbioro-
wymi snami. Œni je ca³a ludzkoœæ... s¹ piêkne, ale nie da siê w nie
wierzyæ. Mówiê o Krishnie i cieszê siê tym, ale cieszê siê tym tak, jak
mo¿na cieszyæ siê piêkn¹ opowieœci¹. Nie ma w tym zbyt wielkiego
znaczenia, ot, kosmiczna plotka.

Mówiê o Jezusie Chrystusie. Czujê do niego wielkie wspó³czucie.
Chcia³bym z nim cierpieæ i choæ przez chwilê dŸwigaæ z nim jego krzy¿.
Jesteœmy jednak obok siebie, nie spotykamy siê. Jest on tak smutny,
tak obarczony, obarczony niedol¹ ca³ej ludzkoœci. Nie potrafi siê œmiaæ.
Jeœli bêdziesz szed³ z nim zbyt d³ugo, ciebie tak¿e ogarnie smutek,
utracisz œmiech. Jezusa otacza posêpnoœæ. Wspó³czujê mu, ale nie
chcia³bym byæ do niego podobny. Mogê iœæ z nim przez krótk¹ chwilê
i dzieliæ jego brzemiê, ale potem rozstaniemy siê. Nasze drogi s¹ ró¿-
ne. Jezus jest dobry, ale zbyt dobry, wrêcz nieludzko dobry.

Mówiê o Zaratustrze, bardzo rzadko, ale kocham go tak, jak ko-
cha siê przyjaciela. Mo¿esz œmiaæ siê razem z nim. Nie jest moralist¹,
nie jest purytaninem, potrafi cieszyæ siê ¿yciem i wszystkim, co ¿ycie
daje. Dobry przyjaciel, móg³byœ byæ z nim na zawsze, ale to tylko
przyjaciel. PrzyjaŸñ jest dobra, ale nie wystarcza.

Mówiê o Buddzie. Kocham go. Kocham go od wieków, od wielu
¿ywotów. Jest niesamowicie piêkny, nadzwyczajnie piêkny, wspania-
³y. Ale nie ¿yje na ziemi, nie chodzi po ziemi. Unosi siê na niebie i nie
zostawia ¿adnych œladów. Nie mo¿esz za nim pójœæ, nigdy nie wiesz,
gdzie przebywa. Przypomina ob³ok. Czasem go spotkasz, ale jest to
przypadkowe. Jest tak doskona³y, ¿e nie mo¿e zapuœciæ korzeni w tej
ziemi. Nale¿y do jakiegoœ wy¿szego nieba. W tym sensie jest jedno-
stronny. Ziemia i niebo nie spotykaj¹ siê w nim. Jest niebiañski, ale
brakuje w nim ziemskiej czêœci. Przypomina p³omieñ, piêkny, ale bez
oliwy, bez zbiornika, widzisz p³omieñ, który unosi siê coraz wy¿ej, nic
go na ziemi nie trzyma. Kocham go, mówiê o nim wprost z mego
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serca, a mimo to zostaje jakiœ dystans. W mi³oœci zawsze tak jest, zbli-
¿asz siê coraz bardziej, ale nawet w bliskoœci istnieje pewien dystans.
Na tym polega cierpienie wszystkich kochanków.

O Lao Tzu mówiê zupe³nie inaczej. Nie jestem z nim spokrewnio-
ny, bo nawet do spokrewnienia potrzebny jest dystans. Nie kocham
go, bo jak mo¿esz kochaæ siebie? Kiedy mówiê o Lao Tzu, mówiê tak,
jakbym mówi³ o samym sobie. Jego i moje istnienie s¹ ca³kowit¹ jed-
noœci¹. Gdy mówiê o Lao Tzu, przypomina to sytuacjê, jakbym spo-
gl¹da³ w lustro i widzia³ w³asn¹ twarz. Kiedy mówiê o Lao Tzu, jestem
z nim, ca³kowicie. Nawet s³owo „ca³kowicie” nie jest prawd¹, ja
jestem nim, a on jest mn¹. Historycy maj¹ w¹tpliwoœci co do jego
istnienia. Ja nie w¹tpiê w jego istnienie, bo jak mogê w¹tpiæ w swoje
istnienie? Gdy ja sta³em siê mo¿liwy, on sta³ siê dla mnie prawdziwy.
Nawet jeœli historia udowodni, ¿e nigdy nie istnia³, nie bêdzie mia³o to
dla mnie znaczenia. Musia³ istnieæ, poniewa¿ ja istniejê, ja jestem tego
dowodem. W tych dniach, gdy bêdê mówi³ o Lao Tzu, nie bêdê mówi³
o kimœ innym. Bêdê mówi³ o sobie, jakby Lao Tzu przemawia³ pod
innym imieniem, w innym nama-rupa, w innej inkarnacji.

Lao Tzu nie przypomina Mahawiry, w ogóle nie jest matematycz-
ny, a mimo to jest bardzo, bardzo logiczny w swoim szaleñstwie. Jego
logika jest szalona. Kiedy wnikniemy w jego stwierdzenia, poczujesz
to, nie jest to tak oczywiste i widoczne. Ma on w³asn¹ logikê, logikê
absurdu, logikê paradoksu, logikê szaleñca. Uderza mocno.

Logikê Mahawiry mo¿e zrozumieæ nawet œlepiec. By zrozumieæ
logikê Lao Tzu, musisz stworzyæ oczy. Jest ona bardzo subtelna, nie
jest zwyczajn¹ logik¹ logików. Jest to logika ukrytego ¿ycia, bardzo
subtelnego ¿ycia. Wszystko, co on mówi, na powierzchni jest niedo-
rzecznoœci¹, a w g³êbi tego jest wielka spójnoœæ. Trzeba w ni¹ wnik-
n¹æ, trzeba zmieniæ swój umys³, by zrozumieæ Lao Tzu. Mahawirê
mo¿esz zrozumieæ bez zmieniania swojego umys³u, taki jaki jesteœ,
zrozumiesz go. Mahawira jest na tej samej fali. Bez wzglêdu na to, ile
wczeœniej przed tob¹ dotar³ do celu, jest na tej samej drodze, na tej
samej œcie¿ce.
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Kiedy próbujesz zrozumieæ Lao Tzu, idzie on zygzakiem. Czasem
idzie na wschód, czasem na zachód, gdy¿ mówi, ¿e wschód jest zacho-
dem, a zachód jest wschodem, istniej¹ razem, s¹ jednoœci¹. Lao Tzu
wierzy w jednoœæ przeciwieñstw. Takie jest ¿ycie, Lao Tzu mówi wiêc
w imieniu ¿ycia. Jeœli ¿ycie jest absurdalne i on jest absurdalny, jeœli
¿ycie ma w sobie absurdaln¹ logikê, Lao Tzu ma tak¹ sam¹ logikê.
Lao Tzu po prostu odzwierciedla ¿ycie. Niczego do niego nie dodaje,
niczego z niego nie wyrzuca. Akceptuje je takim, jakie jest.

£atwo jest dostrzec duchowoœæ Buddy, bardzo ³atwo, niemo¿liwe
jest przegapienie jej, tak niezwyk³y jest Budda. Trudno jednak dostrzec
duchowoœæ Lao Tzu. Jest on tak zwyczajny, zupe³nie jak ty. Musisz
wzrosn¹æ w zrozumieniu. Gdy przejdzie obok ciebie Budda, natych-
miast rozpoznasz, ¿e min¹³ ciê ktoœ ponadprzeciêtny. Otacza go urok
nieprzeciêtnoœci. Trudno jest go przegapiæ, jest to prawie niemo¿liwe.
Ale Lao Tzu... mo¿e byæ twoim s¹siadem. Mog³eœ go przegapiæ, po-
niewa¿ jest tak zwyczajny, jest tak niezwyczajnie zwyczajny. Na tym
polega tego piêkno.

Stanie siê niezwyk³ym jest proste, potrzeba jedynie wysi³ku, do-
skonalenia, kultywowania. Jest to g³êbok¹ wewnêtrzn¹ dyscyplin¹.
Mo¿esz staæ siê bardzo wyrafinowany, kimœ ca³kowicie nie z tej ziemi.
Bycie zwyczajnym naprawdê jest najbardziej niezwyk³e. ¯aden wysi³ek
nie pomo¿e. Potrzebny jest brak wysi³ku. Nie pomo¿e ¿adna prakty-
ka, ¿adne metody, ¿adne œrodki, jedynie zrozumienie. Nawet medyta-
cja nie bêdzie pomocna. W staniu siê Budd¹, medytacja pomo¿e.
W staniu siê Lao Tzu, nawet medytacja nie pomo¿e, jedynie zrozu-
mienie. Tylko zrozumienie ¿ycia takiego, jakim jest, i prze¿ywanie go
z odwag¹, nieuciekanie od niego, nieukrywanie siê przed nim, œmia³e
stawanie w jego obliczu, czymkolwiek jest, dobrym czy z³ym, boskim
czy z³ym, niebem czy piek³em.

Bardzo trudno jest byæ Lao Tzu albo go rozpoznaæ. W istocie
rzeczy, jeœli rozpoznasz Lao Tzu, sam ju¿ jesteœ Lao Tzu. Aby rozpo-
znaæ Buddê, nie musisz byæ Budd¹, ale by rozpoznaæ Lao Tzu, musisz
nim byæ, inaczej jest to niemo¿liwe.
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Konfucjusz poszed³ kiedyœ do Lao Tzu. Lao Tzu by³ starcem, Kon-
fucjusz by³ m³odszy. Lao Tzu by³ prawie nieznany, Konfucjusza znano
niemal wszêdzie. Królowie i cesarze zapraszali go na swoje dwory,
mêdrcy przychodzili do niego po radê. W tamtych czasach by³ najm¹-
drzejszym cz³owiekiem w Chinach. W koñcu musia³ jednak poczuæ, ¿e
jego m¹droœæ s³u¿y innym, ale on sam nie by³ pe³ny b³ogoœci, niczego
nie dost¹pi³. Sta³ siê ekspertem, mo¿e i pomocnym dla innych, lecz
nie dla siebie.

Zacz¹³ wiêc potajemnie szukaæ kogoœ, kto móg³by mu pomóc.
Nie móg³by to byæ zwyczajny mêdrzec, ci bowiem sami przychodzili
do niego po radê. Nie mogli to byæ wielcy uczeni, poniewa¿ sami
pytali go o w³asne problemy. Gdzieœ ktoœ taki jednak musia³ byæ...
¿ycie jest ogromne. W tajemnicy zacz¹³ poszukiwania.

Wys³a³ swoich uczniów, by znaleŸli kogoœ, kto móg³by byæ mu
pomocny. Wrócili z informacj¹, ¿e jest taki cz³owiek. Nikt nie zna³
jego imienia, nazywano go Starcem. Lao Tzu znaczy „starzec”. Nie
jest to jego imiê, nikt nie zna jego imienia. By³ tak nieznany, ¿e nikt
nie wiedzia³, gdzie siê urodzi³, kim by³ jego ojciec czy matka. Prze¿y³
90 lat, ale widzia³o go bardzo niewiele osób, bardzo rzadkich, tylko ci,
którzy mieli inne oczy i punkt widzenia, którzy mogli go zrozumieæ.
By³ on tylko dla najrzadszych... taki zwyczajny cz³owiek, ale tylko dla
najrzadziej spotykanych umys³ów.

Na wieœæ, ¿e istnieje cz³owiek znany jako Starzec, Konfucjusz
poszed³ do niego. Gdy spotka³ Lao Tzu, poczu³, ¿e to ktoœ o wielkim
zrozumieniu, z wielkim intelektem, z logiczn¹ przenikliwoœci¹, geniusz.
Czu³, ¿e coœ w nim jest, lecz nie móg³ dojœæ, co to by³o. By³o to coœ
nieuchwytnego, coœ tajemniczego. Nie by³ to zwyczajny cz³owiek, choæ
wygl¹da³ zupe³nie zwyczajnie. Coœ by³o w nim ukryte, nosi³ w sobie
jakiœ skarb.

– Co powiesz o moralnoœci? Jak kultywowaæ dobry charakter? –
zapyta³ go Konfucjusz.

Konfucjusz by³ moralist¹ i s¹dzi³, ¿e kultywowanie dobrego cha-
rakteru jest najwiêkszym osi¹gniêciem.


