
IDŹ DO:

KATALOG KSIĄŻEK:

CENNIK I INFORMACJE:

CZYTELNIA:















Spis treści
Przykładowy rozdział

Katalog online
Zamów drukowany 
katalog

Zamów informacje 
o nowościach
Zamów cennik

Fragmenty książek
online

Onepress.pl Helion SA
ul. Kościuszki 1c 
44-100 Gliwice 
tel. (32) 230 98 63 
e-mail: onepress@onepress.pl
redakcja: redakcjawww@onepress.pl
informacje: o księgarni onepress.pl

Do koszyka

Nowość

Promocja

Do przechowalni

TAO TE CHING

Autor: Lao Tzu, translated by John C. H. Wu
Tłumaczenie: Michał Lipa
ISBN: 978-83-246-1957-3
Tytuł oryginału: Tao Teh Ching
Format: 122×194, stron: 180
Oprawa: twarda

W poszukiwaniu równowagi

• Tao jest bezdennym naczyniem; 
• Używane przez Jaźń, nie jest napełnione œwiatem; 
• Nie może być cięte, wiązane, zaciemniane czy uciszane; 
• Jego głębie są ukryte, wszechobecne i wieczne…

Tao Te Ching 

Wiara tym się różni od wiedzy, że można przestać wierzyć, ale nie można przestać 
wiedzieć. 

mądroœć taoistyczna

Oto trzymasz w dłoniach kanon taoizmu. Pierwszą oœwieconą księgę, pochodzącą 
z tajemniczego Państwa Œrodka. Interpretację legendarnego pergaminu Starego Mistrza 
Lao Tse. Dzieło, któremu początek dała symboliczna, rozpoznawalna na całym œwiecie 
figura Tai Gi — dwójnia zasad yin-yang. 

Jeżeli robisz coœ dla siebie, to nie rób tego kosztem innych; jeżeli robisz coœ dla innych, 
to nie rób tego kosztem siebie. 

mądroœć taoistyczna

Stworzona ponad dwa tysiące lat temu Tao Te Ching jest klasycznym dziełem literatury 
filozoficznej. Według jej mądroœci żadna Twoja cecha nie różni się od cech doskonałego 
władcy, genialnego myœliciela czy wielkodusznego filantropa. Osiemdziesiąt jeden 
rozdziałów z dobrymi, przemyœlanymi, choć czasem przewrotnymi radami pomoże 
Ci odnaleźć siebie nawet w dzisiejszym chaotycznym œwiecie. Wysiądź na chwilę 
z samochodu czy metra, zatrzymaj się w biegu i wkrocz na drogę tao — drogę 
pełną harmonii, emanującą siłą i spokojem. Idź nią, studiuj słowa księgi. Poczuj, 
jak odzyskujesz równowagę, doskonalisz umiejętnoœci przywódcze i biznesowe, 
stając się przy tym osobą skromną, spontaniczną i wspaniałomyœlną.

Powrócić do korzeni to odnaleźć spokój. 
Tao Te Ching

Szukaj harmonii między tym, co codzienne, a tym, co duchowe. Słuchaj swojego 
Mistrza i uwierz, że „wszystko wraca do swoich korzeni”. Wyrównaj oddech, oczyœć 
swoje myœli. Mocne uderzenie — przekonują taoiœci — często zawodzi tam, gdzie 
wystarczy lekkie muœnięcie. Podążaj drogą tao, poznaj istotę wszystkich rzeczy, 
aby na końcu odnaleźć spokój.
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1
o�na mówi	 o tao, lecz nie o wiecznym tao.

Mo�na nadawa	 imiona, lecz nie wieczne imi�.

Pocz�tkiem nieba i ziemi jest bezimienne;

Matk� wszystkich rzeczy jest nazywalne.

Jest wiecznie ukryte, wi�c powinni�my szuka	 jego
wewn�trznej istoty;

Jest zawsze widoczne, wi�c powinni�my szuka	 jego
zewn�trznych aspektów.

Obydwa wyp�ywaj� z tego samego �ród�a, cho	 inaczej si�
nazywaj�;

Obydwa s� te� zwane tajemnicami.

Tajemnica tajemnic to wrota wszelkiej duchowo�ci.

M
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2
rzydot� jest, gdy ca�y �wiat rozpoznaje pi�kno jako
pi�kno.

Z�em jest, gdy ca�y �wiat rozpoznaje dobro jako dobro.

W istocie ukryte i widoczne daj� pocz�tek sobie nawzajem.

Trudne i �atwe uzupe�niaj� si� nawzajem.

D�ugie i krótkie prezentuj� si� nawzajem.

Wysokie i niskie s� miar� dla siebie nawzajem.

G�os i d�wi�k harmonizuj� ze sob� nawzajem.

Ty� i przód pod��aj� za sob� nawzajem.

Dlatego M�drzec kieruje swoimi sprawami bez rozg�osu,

Naucza, nie przemawiaj�c.

Nie wyrzeka si� siebie dla licznych rzeczy.

Powo�uje je do �ycia, lecz nie ro�ci sobie do nich praw.

Wykonuje swoj� prac�, lecz nie przywi�zuje do niej wielkiej
wagi.

Spe�nia sw� powinno�	, lecz nie szuka uznania.

I w�a�nie dlatego, �e nie szuka uznania,

Nikt nie mo�e mu odebra	 tego, co osi�gn��.

B
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3
ie wywy�szaj�c utalentowanych, odwodzisz ludzi
od rywalizacji i walki.

Nie ceni�c rzadkich dóbr, odwodzisz ludzi od rozbojów
i kradzie�y.

Nie pokazuj�c tego, co jest po��dane, pozostawiasz serca ludzi
w spokoju.

Dlatego M�drzec zaczyna rz�dzenie od:

opró�nienia serc z pragnie�,

nape�nienia �o��dków jedzeniem,

os�abienia ambicji,

wzmocnienia ko�ci.

W ten sposób sprawia, �e ludzie pozostaj� bez wiedzy
i pragnie�, oraz powstrzymuje wiedz�cych od dzia�ania.

Praktykuj spokój, a wszystko b�dzie dobrze.

N
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4
ao jest jak puste naczynie,

Którego nie mo�na nape�ni	, u�ywaj�c.

Niezg��bione, wydaje si� pocz�tkiem wszystkich rzeczy.

St�pia ostre kraw�dzie,

Rozwi�zuje wszystkie w�z�y,

Harmonizuje wszystkie �wiat�a,

Spaja �wiat w jedno.

Ukryte w g��binie,

Wydaje si� istnie	 wiecznie.

Nie wiem, czyim jest dzieckiem;

Wydaje si� wspólnym przodkiem wszystkich, ojcem rzeczy.

T
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5
iebo i ziemia nie s� lito�ciwe;

traktuj� wszystko jak s�omiane psy.

M�drzec nie jest lito�ciwy;

Traktuje wszystkich jak s�omiane psy.

Przestrze� pomi�dzy niebem a ziemi�

Podobna jest do miecha.

Pusta, a jednak niewyczerpana.

Im wi�cej pracuje, tym wi�cej si� z niej wydostaje.

�adne s�owa nie mog� tego wyrazi	:

Lepiej poszukaj tego w sobie.

N
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6
uch doliny nigdy nie umiera.

Jest zwany tajemn� kobieco�ci�.

Brama tajemnej kobieco�ci

Jest zwana podstaw� nieba i ziemi.

Trwa�y jak babie lato, istnieje przelotnie;

Lecz kiedy z niego czerpiesz, nie wyczerpuje si�.

D



28



29

7
iebiosa i ziemia maj� d�ugi �ywot.

Jaki jest sekret ich trwa�o�ci?

Czy� nie dlatego, �e nie �yj� dla siebie,

Mog� istnie	 tak d�ugo?

Dlatego M�drzec chce pozostawa	 w cieniu,

Cho	 stoi w pierwszym rz�dzie;

Nie dba o siebie,

Lecz mimo to jest bezpieczny.

Czy� nie dlatego, �e jest bezinteresowny,

Mo�e odnale�	 spe�nienie?

N
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8
ajwy�sze dobro jest jak woda.

Woda daje wszystkim po�ytek, nie walcz�c z nikim.

Zajmuje miejsca nielubiane przez ludzi.

To znaczy, �e jest bliska tao.

Gdy szukasz mieszkania, nie wyrzekaj si� ziemi.

Gdy rozwijasz umys�, zanurzaj si� w niezbadane g��bie.

Gdy post�pujesz z innymi, b�d� dobry i uprzejmy.

Gdy mówisz, pilnuj swych s�ów.

Gdy rz�dzisz, utrzymuj porz�dek.

Gdy podejmujesz prac�, wykonuj j� umiej�tnie.

Gdy dzia�asz, wybieraj w�a�ciwy moment.

Kto nie walczy z innymi,

Nie b�dzie odczuwa� winy.

N
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9
amiast nape�nia	 bez ustanku,

Lepiej powstrzyma	 si� zawczasu!

Nie przestawaj ostrzy	 miecza,

A ostrze szybko si� st�pi.

Nape�nij dom z�otem i nefrytem,

A nie uchronisz go przed z�odziejami.

Przywi�zuj wag� do bogactw i godno�ci,

A zbierzesz �niwo kl�sk.

Oto droga niebios:

Po dokonaniu dzie�a wycofaj si�.

Z
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10
zy piel�gnuj�c �ycie i ducha,

Umiesz zachowa	 ich idealn� harmoni�?

Czy gromadz�c energi� witaln�, by zdoby	 elastyczno�	,

Osi�gasz stan nowo narodzonego dziecka?

Czy oczyszczaj�c swój umys�,

Potrafisz usun�	 wszystkie nieczysto�ci?

Czy kochaj�c swych ludzi i rz�dz�c swym pa�stwem,

Jeste� w stanie oby	 si� bez sprytu?

Czy kiedy bramy niebios otwieraj� si� i zamykaj�,

Potrafisz post�powa	 jak kobieta?

O�wiecony i spogl�daj�cy daleko we wszystkich kierunkach,

Czy potrafisz jednocze�nie pozosta	 oboj�tny i bierny?

Dbaj o swych ludzi!

Karm swych ludzi!

Dbaj nie posiadaj�c!

Wykonuj sw� prac�, nie wywy�szaj�c si�!

B�d� przywódc�, nie tyranem!

To jest ukryta cnota.

C
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11
rzydzie�ci szprych zbiega si� w jednej pia�cie;

Pusta przestrze� w �rodku ko�a stanowi oparcie dla wozu.

Naczynie powstaje z grudy ziemi;

Pusta przestrze� wewn�trz naczynia stanowi o jego
u�yteczno�ci.

Wybijamy w �cianach drzwi i okna domu;

Te puste miejsca sprawiaj�, �e pokój nadaje si� zamieszkania.

To, co uchwytne, jest wa�ne,

To, co nieuchwytne, decyduje o przydatno�ci.

T
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12
ielo�	 kolorów o�lepia oko.

Mnogo�	 tonów og�usza ucho.

Obfito�	 smaków m�czy podniebienie.

Gonitwa i �owy og�upiaj� umys�.

Rzadkie dobra wodz� na pokuszenie.

Dlatego M�drzec dba o brzuch, nie o oczy.

Przedk�ada to, co wewn�trz, nad to, co na zewn�trz.

W
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13
rzyjmuj nie�ask� jako przyjemn� niespodziank�.

Ce� nieszcz��cia jak w�asne cia�o”.

Dlaczego powinni�my „przyjmowa	 nie�ask� jako przyjemn�
niespodziank�”?

Poniewa� nie�aska to dobrodziejstwo;

Popadni�cie w ni� jest przyjemnym zaskoczeniem,

Podobnie jak odzyskanie �aski!

Dlatego powinni�my „przyjmowa	 nie�ask� jako przyjemn�
niespodziank�”.

Dlaczego powinni�my „ceni	 nieszcz��cia jak w�asne cia�o”?

Poniewa� nasze cia�o jest pierwszym �ród�em wszystkich
nieszcz��	.

Gdyby�my nie mieli cia�a, jakie� nieszcz��cia mog�yby nas
spotka	?

Dlatego tylko ten, kto jest gotów odda	 cia�o dla dobra �wiata,
jest godzien, by mu powierzy	 jego losy.

Tylko ten, kto jest gotów zrobi	 to z mi�o�ci�, mo�e by	 rz�dc�
�wiata.

P
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14
atrzysz, lecz nie mo�esz dostrzec

— to bezkszta�tne.

S�uchasz, lecz nie mo�esz us�ysze	

— to bezd�wi�czne.

Chwytasz, lecz nie mo�esz uchwyci	

— to bezcielesne.

Te trzy atrybuty s� niezg��bione;

Dlatego stapiaj� si� w jedno.

Górna strona nie jest jasna,

Dolna strona nie jest ciemna.

Nienazywalne wci�� kroczy naprzód,

Dopóki nie opu�ci królestwa rzeczy.

Nazywamy to bezkszta�tnym kszta�tem,
obrazem bez wizerunku.

Nazywamy to nieuchwytnym i niewyobra�alnym.

Sta� przed tym, a nie ujrzysz jego oblicza!

Pójd� za tym, a nie ujrzysz jego pleców!

Jednak wyposa�ony w bezczasowe tao

Mo�esz wykorzystywa	 rzeczywisto�	.

Znajomo�	 pocz�tków jest inicjacj� w tao.

P
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15
taro�ytni adepci tao byli subtelni i elastyczni, tajemniczy
i wszechstronni.

Ich umys�y by�y zbyt g��bokie, by je zbada	.

Poniewa� byli niezg��bieni,

Mo�na ich opisa	 tylko w przybli�eniu.

Niezdecydowani jak cz�owiek brodz�cy zim� w strumieniu;

Niepewni jak kto�, kto obawia si� swoich s�siadów;

Ostro�ni i pow�ci�gliwi jak go�	;

Ulegli jak lód w chwili topnienia;

Pro�ci jak nieobrobiony blok;

Otwarci jak grota;

Nieprzeniknieni jak m�tna woda.

A jednak któ� inny móg�by cicho i stopniowo przej�	
od nieprzejrzysto�ci do czysto�ci?

Któ� inny móg�by powoli, lecz systematycznie przej�	
od bezruchu do �ycia?

Kto praktykuje tao, nie pragnie spe�nienia.

Ale w�a�nie dlatego, �e go nie pragnie,

Zawsze mo�e by	 jak ukryty kie�ek,

I nie spieszy	 si� do przedwczesnego dojrzewania.

S
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16
otrzyj na granice pustki.

Dbaj o wewn�trzny spokój.

Kiedy wszystko si� porusza,

Ja tylko kontempluj� powrót.

Dzi� kwitn�,

Lecz powróc� do korzeni.

Powróci	 do korzeni to odnale�	 spokój.

Odnale�	 spokój to spe�ni	 swoje przeznaczenie.

Spe�ni	 swoje przeznaczenie to by	 niezmiennym.

Znajomo�	 niezmiennego jest zwana m�dro�ci�.

Kto nie zna niezmiennego,

Rzuca si� na �lepo w wir katastrofy.

Kto zna niezmienne,

Mo�e wszystko zrozumie	 i poj�	.

Kto wszystko rozumie i pojmuje,

Jest zdolny czyni	 sprawiedliwo�	.

By	 sprawiedliwym to by	 szlachetnym,

By	 szlachetnym to osi�gn�	 niebo,

Osi�gn�	 niebo to �y	 w zgodzie z tao.

Kto zna tao, ten trwa wiecznie.

B�dzie ca�y i zdrowy,

Nawet kiedy jego cia�o obróci si� w proch.

D
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17
ajlepszym w�adc� jest ten, którego istnienia ludzie nawet
nie zauwa�aj�;

Drugim ten, którego kochaj� i szanuj�;

Trzecim jest w�adca, którego si� boj�;

Ostatnim ten, którym gardz� i któremu si� przeciwstawiaj�.

Gdy brakuje ci wiary,

Nikt nie b�dzie ci wierny.

M�drzec trzyma si� na uboczu i oszcz�dza s�owa.

Kiedy spe�ni sw� powinno�	 i wykona swe zadanie,

Ludzie mówi�: „Sami to osi�gn�li�my”.

N
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18
dy odrzucono wielkie tao,

Pojawi�o si� cz�owiecze�stwo i sprawiedliwo�	.

Gdy powsta� intelekt i dowcip,

Pojawili si� wielcy hipokryci.

Gdy sze�ciu krewnych straci�o harmoni�,

Pojawi�o si� synowskie oddanie i ojcowska �yczliwo�	.

Gdy mrok i nieporz�dek ogarn��y królestwo,

Pojawili si� wierni ministrowie.

G
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19
drzu	 m�dro�	, wyrzeknij si� uczono�ci,

A ludzie zyskaj� stukrotnie.

Odrzu	 cz�owiecze�stwo, wyrzeknij si� sprawiedliwo�ci,

A ludzie wróc� do swych prawdziwych uczu	.

Odrzu	 spryt, wyrzeknij si� surowo�ci,

A znikn� rabusie i z�odzieje.

Te trzy zalecenia tao

Same w sobie nie wystarcz�.

Dlatego nale�y je podporz�dkowa	

Wy�szej zasadzie:

Dbaj o to, co proste i podstawowe,

B�d� skromny i powstrzymuj pragnienia.

O
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20
ko�cz z nauk�,

A pozb�dziesz si� zmartwie�.

Jak wielka jest ró�nica mi�dzy „tak” a „nie”?

Czym si� ró�ni dobro od z�a?

Czy musz� si� obawia	 tego, co inni?

Có� to za straszny nonsens!

Wszyscy ludzie ciesz� si� i �miej�,

Jakby spo�ywali wo�u ofiarnego,

Jakby �wi�towali nadej�cie wiosny.

Ja jeden jestem spokojny i nie daj� znaku,

Jak dziecko, które nie nauczy�o si� jeszcze u�miecha	.

Jestem samotny jak kto�, kto nie ma domu, by do niego powróci	.

Wszyscy ludzie maj� dóbr w nadmiarze,

Ja jeden zdaj� si� nie posiada	 niczego.

Có� ze mnie za g�upiec!

Jaki� zamglony mam umys�!

Wszyscy ludzie zdaj� si� b�yszcze	,

Ja jeden jestem pogr��ony w mroku.

Wszyscy ludzie s� wymowni,

Ja jeden milcz� w�ród nich.

Bezbarwny jak ocean,

Bezcelowy jak wichura.

Ludzie d��� do celów,

Ja jeden ich nie posiadam.

Lecz najbardziej ró�ni� si� od nich tym,

�e szukam pokarmu u matki.

S
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21
 naturze wielkiej cnoty

Jest przestrzeganie tao i tylko tao.

Czym jednak jest tao?

To co� nieuchwytnego i niekonkretnego.

Nieuchwytnego i niekonkretnego!

A mimo to zawiera w sobie form�.

Nieuchwytne i niekonkretne!

A mimo to zawiera w sobie substancj�.

Niewyra�ne i niejasne!

A mimo to zawiera w sobie j�dro witalno�ci.

J�dro witalno�ci jest bardzo realne,

Zawiera w sobie nies�abn�c� szczero�	.

Jego nazwa zachowa�a si� przez wieki,

By przypomina	 o pocz�tku wszystkich rzeczy.

Sk�d wiem o pocz�tku wszystkich rzeczy?

Przez to, co jest we mnie.

W
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22
to si� pochyli, nie zostanie z�amany,

Kto si� ugnie, pozostanie prosty.

Puste zostanie nape�nione.

Stare zostanie odnowione.

Miej niewiele, a wiele zyskasz.

Miej wiele, a stracisz jasno�	 my�li.

Dlatego M�drzec dba o jedno�	

I staje si� wzorem dla wszystkiego pod niebem.

Nie robi nic na pokaz,

Dlatego b�yszczy w�ród innych;

Nie usprawiedliwia si�,

Dlatego staje si� znany;

Nie che�pi si� swoimi zdolno�ciami,

Dlatego zyskuje uznanie;

Nie pyszni si� swoimi sukcesami,

Dlatego mo�e wiele znie�	;

Nie rywalizuje z nikim,

Dlatego nikt nie mo�e z nim rywalizowa	.

Stare powiedzenie „ugnij si�, a ci� nie z�ami�”
nie jest pustos�owiem.

Kiedy osi�gniesz prawdziw� jedno�	, wszystko b�dzie si�
do ciebie garn�	.

K
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23
ylko proste i ciche s�owa dojrzewaj� same.

Burza nie trwa ca�y ranek,

A gwa�towna ulewa nie trwa ca�y dzie�.

Kto jest ich sprawc�? Niebo i ziemia!

Nawet niebo i ziemia nie mog� sprawi	, by gwa�towne zjawiska
trwa�y d�ugo;

Tak samo nietrwa�e s� porywcze przedsi�wzi�cia ludzi.

Dlatego ten, kto kultywuje tao, jest jedno�ci� z tao;

Kto praktykuje cnot�, jest jedno�ci� z cnot�;

A kto igra ze strat�, staje si� z ni� jednym.

By	 jedno�ci� z tao to da	 mu si� wch�on�	;

By	 jedno�ci� z cnot� to da	 si� jej wch�on�	;

By	 jedno�ci� ze strat� to da	 si� jej wch�on�	…

Brak wiary w tobie

Poci�ga za sob� brak wiary w innych.

T
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a palcach nie da si� sta	 pewnie.

W rozkroku nie da si� i�	 naprzód.

Kto dzia�a na pokaz, nie b�yszczy.

Kto si� usprawiedliwia, nie znajduje chwa�y.

Kto si� che�pi w�asnymi zdolno�ciami, nie jest honorowy.

Kto si� pyszni swoimi sukcesami, nie przetrwa.

W tao te rzeczy s� zwane „niechcianym pokarmem
i zewn�trznym wzrostem”,

I nie s� mile widziane.

Dlatego cz�owiek wierny tao nie przywi�zuje do nich wagi.

N
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y�o co� nieokre�lonego, a mimo to sko�czonego,

Jeszcze przed narodzinami nieba i ziemi.

Ciche i bezgraniczne,

Trwa�e i niepodatne na zmiany,

A mimo to przenikaj�ce wszystko bez trudu,

Mo�e by	 uwa�ane za matk� �wiata.

Nie znam jego imienia,

Nazywam je tao,

A z braku lepszego s�owa okre�lam je „wielkim”.

By	 wielkim to nie ustawa	,

Nie ustawa	 to pój�	 daleko,

Pój�	 daleko znaczy wróci	.

Dlatego tao jest wielkie,

Niebo jest wielkie,

Ziemia jest wielka,

Król jest wielki.

Król jest jednym z czterech wielkich filarów wszech�wiata.

Cz�owiek na�laduje ziemi�,

Ziemia na�laduje niebo,

Niebo na�laduje tao,

Tao zd��a w�asn� drog�.

B
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i��ar jest podstaw� lekko�ci.

Spokój jest panem niepokoju.

Dlatego M�drzec podró�uj�cy przez ca�y dzie�

Nie rozstaje si� ze swym baga�em.

Cho	 móg�by podziwia	 pi�kne widoki,

Najlepiej czuje si� we w�asnym domu.

Dlaczego dowódca dziesi�ciu tysi�cy rydwanów

Mia�by okazywa	 �wiatu swoj� lekko�	?

By	 lekkim to by	 odci�tym od swych korzeni;

By	 niespokojnym to straci	 opanowanie.

C
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obry piechur nie zostawia �ladów;

Dobry mówca nie pozostawia niedopowiedze�;

Dobry rachmistrz nie potrzebuje zapisywa	 dzia�a�;

Dobre zamkni�cie nie wymaga rygli ani sztab,

A jednak nikt nie potrafi go otworzy	;

Dobre wi�zanie nie wymaga sznura ani w�z�a,

A jednak nikt nie potrafi go rozwi�za	.

Dlatego M�drzec zawsze niesie ludziom ocalenie

I nikogo nie porzuca;

Zawsze oszcz�dza rzeczy

I niczego nie marnuje.

Na tym polega kierowanie si� wewn�trznym �wiat�em.

Dlatego dobrzy ludzie s� nauczycielami ludzi z�ych,

A �li ludzie s� dla dobrych brzemieniem.

Nie czci	 nauczyciela,

Nie dba	 o brzemi�

To by	 na z�ej drodze, niezale�nie od g��boko�ci intelektu.

To wa�na zasada tao.

D



70



71

28
naj�c m�sko�	,

Wspieraj kobieco�	

I b�d� krynic� �wiata.

By	 krynic� �wiata

To pod��a	 wytrwale �cie�k� cnoty,

Bez zbaczania z niej,

I powróci	 do dzieci�stwa.

Znaj�c biel,

Wspieraj czer�

I b�d� wzorcem �wiata.

By	 wzorcem �wiata

To pod��a	 wytrwale �cie�k� cnoty,

Bez jednego fa�szywego kroku,

I powróci	 do niesko�czono�ci.

Znaj�c zaszczytne,

Wspieraj zha�bione

I b�d� zdrojem �wiata.

By	 zdrojem �wiata

To wie�	 �ycie bogate w cnot�

I powróci	 do pierwotnej prostoty.

Gdy pierwotna prostota ulega zró�nicowaniu,

Staje si� u�ytecznym naczyniem,

Które w r�kach M�drca staje si� narz�dziem.

Dlatego „wielki krawiec ma�o kroi”.

Z
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zy ktokolwiek chcia�by wzi�	 �wiat we w�adanie i zrobi	
z nim, co zechce?

Nie wiem, jak mia�oby si� to uda	.


wiat jest u�wi�conym naczyniem; nie wolno nim
manipulowa	, nie wolno go zagrabi	.

Kto nim manipuluje, niechybnie zepsuje; kto je zagrabi,
wnet straci.

Jest czas przewodzenia i czas pod��ania �ladem innych;

Czas wolnego oddechu i szybkiego oddechu;

Czas wzrostu i czas rozk�adu;

Czas wzlotów i czas upadków.

Dlatego M�drzec unika skrajno�ci, nadmiaru i ekstrawagancji.

C
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en, kto wie, jak prowadzi	 w�adc� �cie�k� tao,

Nie próbuje podbija	 �wiata si�� or��a,

Gdy� zwraca si� ono przeciwko temu, kto je dzier�y.

Gdzie stacjonowa�y armie, rosn� cierniste zaro�la.

Po wielkiej wojnie nadchodz� niezmiennie z�e lata.

Twym pragnieniem jest skuteczna obrona pa�stwa,

Lecz celem nie mo�e by	 autokreacja.

Po osi�gni�ciu celu

Nie wolno pyszni	 si� sukcesem,

Nie wolno che�pi	 si� swoimi zdolno�ciami,

Nie wolno odczuwa	 dumy;

Nale�y raczej �a�owa	, �e nie da�o si� zapobiec wojnie.

Nigdy nie wolno my�le	 o podbijaniu innych si�� or��a.

Nadmierny rozwój przyspiesza rozk�ad,

Gdy� jest wbrew tao,

A to, co jest wbrew tao, szybko przestaje istnie	.

T



76



77

31
yrafinowane narz�dzia wojenne �le wró�� przysz�o�ci.

Nawet rzeczy wydaj� si� ich nienawidzi	.

Dlatego cz�owiek wierny tao nie zaprz�ta sobie nimi g�owy.

Cz�owiek szlachetny uwa�a za honorowe miejsce po lewej
stronie,

Lecz w czasie wojny honorowe jest miejsce po prawej stronie.

Poniewa� bro� jest instrumentem z�a,

Nie jest narz�dziem cz�owieka szlachetnego,

Który korzysta z niej tylko w ostateczno�ci.

Pokój i cisza s� bowiem najdro�sze jego sercu

I nawet zwyci�stwo nie jest dla niego okazj� do �wi�towania.

Rado�	 ze zwyci�stwa to rado�	 z zabijania!

A dla cz�owieka, który cieszy si� z zabijania, nie ma miejsca
pomi�dzy lud�mi.

W czasie radosnych uroczysto�ci po��dane jest miejsce
po lewej stronie,

Za� w czasie smutnych uroczysto�ci miejsce po prawej.

W armii adiutant stoi po lewej stronie,

A g�ównodowodz�cy po prawej.

To oznacza, �e wojna jest traktowana na równi z ceremoni�
pogrzebow�.

Gdy ginie wielu ludzi, ocala�ym przystoi jedynie ich op�akiwa	,

Dlatego w�a�nie nawet zwyci�stwo jest pogrzebem.

W
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ao jest zawsze bezimienne.

Cho	 ma�e w swej pierwotnej prostocie,

Nie jest podleg�e niczemu na �wiecie.

Gdyby tylko w�adca móg� si� nim kierowa	,

Wszystko sk�ada�oby mu ho�d.

Niebo i ziemia istnia�yby w harmonii

I zsy�a�y s�odk� ros�.

Pokój i porz�dek zapanowa�yby pomi�dzy lud�mi

Bez rozkazu z góry.

Gdy pierwotna prostota uleg�a skomplikowaniu,

Pojawi�y si� ró�ne nazwy.

Czy� nie do�	 ju� mamy nazw?

Czy nie czas si� zatrzyma	?

Kto wie, gdzie si� zatrzyma	, uchroni si� przed
niebezpiecze�stwem.

Tao jest wobec �wiata tym, czym wielka rzeka lub ocean
wobec strumienia lub sadzawki.

T
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to zna ludzi, jest m�dry;

Kto zna siebie, jest o�wiecony.

Kto zwyci��a ludzi, jest silny;

Kto zwyci��a siebie, jest naprawd� pot��ny.

Kto wie, kiedy ma do�	, jest bogaty,

A kto wytrwale idzie �cie�k� tao, jest sta�y w swym d��eniu.

Kto zostaje tam, gdzie odnalaz� swój prawdziwy dom,
�yje d�ugo,

A ten, kto umiera, lecz nie ginie, cieszy si� prawdziw�
d�ugowieczno�ci�.

K
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ielkie tao jest wszechobecne jak powód�.

Nie mo�na go skierowa	 na prawo ni na lewo.

Wszystkie stworzenia s� od niego zale�ne,

A ono niczego im nie odmawia.

Robi, co do niego nale�y,

Ale niczego dla siebie nie pragnie.

Odziewa i karmi wszystkich,

Ale nad nimi nie panuje:

Dlatego mo�na je nazwa	 ma�ym.

Wszystko wraca do niego jak do domu,

Ale ono nad niczym nie panuje:

Dlatego mo�na je nazwa	 wielkim.

W�a�nie w tym, �e nie d��y do wielko�ci

Przejawia si� jego wielko�	.

W
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to rozumie wielkie obrazy, przyci�ga do siebie wszystkie
istoty.

Gromadz� si� wokó� niego i nie doznaj� krzywdy, bo w nim
odnajduj� pokój, bezpiecze�stwo i szcz��cie.

Muzyka i wykwintne dania mog� jedynie na chwil� zatrzyma	
przechodnia.

Ale s�owa tao wywieraj� trwa�y efekt,

Cho	 s� delikatne i pozbawione smaku,

Cho	 nie s� kusz�ce ani dla oczu, ani dla uszu.

K
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o ma by	 zmniejszone,

Musi wpierw urosn�	.

Co ma by	 os�abione,

Musi wpierw nabra	 si�y.

Co ma by	 str�cone,

Musi wpierw zosta	 wywy�szone.

Co ma by	 zniszczone,

Musi wpierw zosta	 bogato przystrojone.

Oto subtelna m�dro�	 �ycia:

Delikatne i s�abe mo�e pokona	 twarde i mocne.

Ryb nie wyci�ga si� z g��bin,

A w�adca nie pokazuje posiadanej broni.

C
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ao pozostaje w bezruchu,

A jednak stwarza wszystko.

Gdyby w�adca umia� si� go trzyma	,

Wszystkie rzeczy rozwija�yby si� same.

Kiedy by si� rozwin��y i zacz��y czyni	 nieporz�dek,

By�by czas zatrzyma	 je na w�a�ciwych miejscach
za pomoc� bezimiennej, pierwotnej prostoty,

Która sama mo�e powstrzyma	 pragnienia ludzi.

Gdy pragnienia ludzi zostan� powstrzymane, zapanuje pokój,

A �wiat uspokoi si� z w�asnej woli.

T
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